KÁDÁR, BOGNÁR
I.
1.

Általános irányelvek
A képzés szabályozásának jogi háttere

A központi program
– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
– a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény,
– a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény,
valamint
a 10/2007. (II. 27.) SZMM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos
– Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet módosításáról,
– a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált
szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet,
– az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.)
OM rendelet,
– a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.)
SZMM rendelet,
– a 31 543 04 Kádár, bognár szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó
szakképesítésért felelős miniszteri rendelet
alapján készült.
A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni a szakképző intézményt
fenntartó helyi rendelkezéseit, az iskolaszék állásfoglalásait, a gyakorlati képzés megszervezésében
közreműködő gazdálkodó szervezet igényeit.
A képzés megszervezéséhez a szakképzést folytató intézmény a jelen általános irányelvekben
foglaltak, továbbá a központi programban a tananyagegységekre vonatkozóan leírtak alapján
elkészíti a pedagógiai programjának részét alkotó szakmai programját és a meghatározott képzési
időre vonatkozó megállapodást a gazdálkodó szervezettel. Ezen dokumentumokat a szakképző
intézmény fenntartója hagyja jóvá.
2. Az elágazások OKJ-ban szereplő és egyéb adatai
A szakképesítés azonosító száma: 31 543 04
A szakképesítés megnevezése:

Kádár, bognár

Szakképesítések köre:
Elágazások:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Azonosítószám:
Megnevezés:
Hozzárendelt FEOR szám:
Szakképzési évfolyamok száma:
Elmélet aránya:
Gyakorlat aránya:

7345
2
30 %
70 %
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31 543 04 0010 31 01
Bognár
31 543 04 0010 31 02
Kádár

Szakmai alapképzés (iskolai rendszerben):
Időtartama (évben vagy félévben):
Szintvizsga (iskolai rendszerben):
Ha szervezhető, mikor:

van
1 év
nem szervezhető
-

3. A képzés szervezésének feltételei
Személyi feltételek
Az elméleti és gyakorlati képzést a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. §-ában
szabályozott feltételekkel rendelkező pedagógus és egyéb szakember láthatja el.
Tárgyi feltételek
A szakmai elmélet oktatását és a szakképző iskolában folyó gyakorlati képzést a szakképző
iskolának kell megszervezni, amelyhez az alábbiak biztosítása szükséges:
– tanterem
– számítógép-terem
– faipari szaktanterem
– alapozó tanműhely
– nagyüzemi termelőhely látogatása
– kisüzemi termelőhely látogatása
– taniroda
– faipari tanműhely
– termelő tanműhely
A gazdálkodó szervezetnél folyó szakmai gyakorlati képzéshez szükséges eszközök és felszerelések
jegyzékét a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményét kiadó rendelet tartalmazza.

A tanulószerződés alapján végzett gyakorlati képzés tárgyi és személyi feltételeit a gazdálkodó
szervezetnél az illetékes területi gazdasági kamara – adott esetben a szakképző iskola bevonásával –
ellenőrzi.
Az illetékes területi gazdasági kamara ellenőrzési joga kiterjed a szakképző iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti megállapodás alapján végzett gyakorlati képzés feltételeinek ellenőrzésére is.
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4.

A tanulók felvételének feltételei
A képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és
vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú
mellékletében a faipar szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában. E kompetenciák
megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam
keretében is.
Vagy
Iskolai előképzettség:
nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú
iskolai végzettség
Szakmai előképzettség:
Előírt gyakorlat:
Elérhető kreditek mennyisége:
nem szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények:
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

5.

Az elágazások munkaterülete

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás:

FEOR száma
7345

A munkakör, foglalkozás
FEOR megnevezése
Kádár, bognár

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Előkészíti az üzleti tervet
Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat betart
Előkészíti a biztonságos munkavégzést
Előkészíti a gyártást
Gyártási folyamatokat szervez és végez
Összeállítja a fából készült edényt
Palástot kívülről letisztít
Befejezi az edényt
Egyenes dongájú edényeket készít
Különböző íves dongájú edényeket készít
Előkészíti az alapanyagokat
Gyártási műveleteket szervez és végez (bognár)
Összeállítja a termékek alkatrészeit
Az összeállított termék végleges felületeit kialakítja
Műszaki adminisztrációt végez
Elvégzi a termék karbantartását és javítását
Terméket megrendelőnek átad
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azonosító száma
33 543 01 1000 00 00
31 582 08 1000 00 00
54 543 02 0000 00 00
6.

A szakképesítéssel rokon szakképesítések
megnevezése
Bútorasztalos
Épületasztalos
Fa- és bútoripari technikus

A képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az
azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek,
személyes, társas és módszerkompetenciák).
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7.

Az elágazások követelménymoduljai

A szakmai követelménymodulok felsorolása:
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2273-06 A biztonságos munkavégzés feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Munkabiztonsági szabályok, rendeletek
A Munkavégzési szabályok
B Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
B Elsősegélynyújtás
A Tűzvédelem
A Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai
A Tűzkár bejelentése
A Érintésvédelmi szabályok, előírások
B Környezetvédelem
B Faipari hulladék kezelésének előírásai
B Faipari termékek készítésének általános követelményei
B A faipari munkavégzés feltételei
B Géptani alapfogalmak
A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
A Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
B Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
A Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
5
Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5
Gépek, szerszámok biztonságos használata
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Önállóság
Döntésképesség
Türelem
Kézügyesség
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Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelemösszpontosítás
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Helyzetfelismerés
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2274-06 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Műszaki rajzi alapismeretek
B Síkmértani szerkesztések
B Ábrázolási módok
B Fakötések ábrázolása
B Alkatrészrajzok készítése
C Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B Gyártási utasítások értelmezése
B Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
B Faipari alapszerkezetek gyártása
A A faanyag alakváltozásai
A A faanyagok műszaki tulajdonságai
A Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A Faanyagok kezelése, tárolása
B Faanyagok minősítése, szabványok használata
B Javítási munkák végzésének általános követelményei
C Szakmai számítások
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A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari rajz készítése
3
Szabadkézi vázlatkészítés
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Térlátás
Döntésképesség
Önállóság
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Általános tanulóképesség
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Rendszerező képesség
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2275-06 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Piaci igényt felmér
Termékkört határoz meg
Üzleti tervet készít
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Referenciát szolgáltat
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Árajánlatot készít
Szerződést köt
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Jelenléti ívet vezet
Adminisztrálja a napi feladatokat
Szállítólevelet, számlát ír
Termékkísérő dokumentációkat ellenőriz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A vállalkozás indításával, működésével kapcsolatos műszaki, jogi és pénzügyi
B
szabályok
B Adózási törvények
B Könyvelési módok
B Szállítólevek, számla készítés szabályai
B Faipari késztermékek
B Adminisztrációs feladatok
B Kalkulációs számítások
B Szerződéskötés szabályai
B Termékforgalmazás, garancia szabályai
B Piackutatás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2
ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2
ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2
ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2
ECDL 6. m. Prezentáció
2
ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
5
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
4
Mennyiségérzék
3
Grafikonok készítése
Személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Türelem
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Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Prezentációs készség
Fogalmazó készség
Nyelvhelyesség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Meggyőző készség
Kompromisszum-készség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Nyitott hozzáállás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Információgyűjtés
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2302-06 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Gyártási utasítások értelmezése
A Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
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B
B
B
B
B
B
B
A
B
B
B
B
B

Fűrészgépek
Gyalugépek
Marógépek
Fúrógépek
Faesztergagépek
Csiszológépek
Forgácsolással kapcsolatos számítások
Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
Csiszolóanyagok
Minőségbiztosítási feladatok
A fa ragasztásának technológiája
Faipari ragasztóanyagok
Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
4
Faipari rajz olvasása, értelmezése
5
Elemi számolási készség
5
Mennyiségérzék
5
Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Önállóság
Megbízhatóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Döntésképesség
Kézügyesség
Monotónia-tűrés
Erős fizikum
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Segítőkészség
Motiválhatóság
Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
10

Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2309-06 Fűrészáru gyártási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rönköt tárol és osztályoz, mennyiséget, minőséget felvételez
Beállítja vagy beprogramozza a termék vágási vastagságát
Rönkhasítási műveleteket végez
Fűrészárut osztályoz, válogat
Minőségi osztályt megállapít, jelöl
Szakszerűen máglyáz
Fűrészárut csomagol
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Minősíti a bejövő anyagokat
B Forgácsolással kapcsolatos számítások
B Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
B Rönk kihozatal
B Rönkök, fűrészáru köbözése
A Szerszámok élezése
C Szárítási technológiák
B Fafeldolgozó gépek
C Rönk szabványok
C Fűrészáru szabványok
B Minőségbiztosítási feladatok
A Fűrészipari feldolgozás
B Keretfűrészgép és a rajta végezhető műveletek
B Rönkhasító szalagfűrészgép és a vele végezhető műveletek
B Hasító szalagfűrészgépek és velük végezhető technológiák
Leszabó, hasító, szélező, sorozatvágó körfűrészgépek és a velük végezhető
B
technológiák
B Anyaggazdálkodási feladatok
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
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4
4
3
3
5
4
5

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Gépipari rajz olvasása, értelmezése
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Tűrőképesség
Szorgalom, igyekezet
Önállóság
Megbízhatóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás
Döntésképesség
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Értékelési képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Figyelemmegosztás
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2310-06 Famegmunkáló feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Faház, lambéria, padló, parketta alapanyagot készít
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Kerítésléc, láda, raklap alapanyagot készít
Mezőgazdasági termékek, szerszámnyelek gyártását végzi
Lépcsőlapok nagyüzemi gyártását végzi
Lépcsőkorlátokat gyárt
Egyszerű faipari terméket állít elő
Fahulladékot feldolgoz, kezel, értékesít
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A Gépek biztonságtechnikája
A Önállóan végig gondolja a termék gyártását
B Alkatrészrajzok készítése
B Műszaki leírások készítése
B Költségszámítási feladatok
B Lépcsők és egyéb faipari eszközök szerkesztése
B Szabástervek készítése
B Gyártási terv készítése
A Alkatrészek gyártását szervezi
B Összeállítási feladatokat szervez
B Veszélyes hulladékot kezel, nyilvántart (keményfahulladék-forgács )
A Famegmunkálás
B Forgácsolással kapcsolatos számítások
B Karbantartási útmutatók használata
A Gépek kezelési útmutatójának használata
A Szerszámok élezése
B Anyagazdálkodási feladatok
B Fafeldolgozó gépek
C Fűrészáru szabványok
B Hosszúságmérési eszközök
B Terület, kerület, testek felszíne és térfogata, mérésre használt eszközök
A Fűrészipari feldolgozás
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4
Kézírás
4
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari rajz készítése
3
Gépipari rajz olvasása, értelmezése
4
Építőipari rajz olvasása, értelmezése
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3
5
3
4
5

Építőipari rajz készítése
Jelképek értelmezése, anyagmegmunkálás
Szabadkézi rajzolás
Komplex jelzésrendszerek
Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Testi erő
Állóképesség
Erős fizikum
Kitartás
Tűrőképesség
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Önfegyelem
Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás
Döntésképesség
Kézügyesség
Stabil kéztartás
Türelem
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Kompromisszumkészség
Módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Okok feltárása
Tervezési képesség
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Módszeres munkavégzés
Figyelemmegosztás
Felfogóképesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Általános tanulóképesség
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A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2311-06 Bognár-kádár közös feladatok
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Megrendelőkkel /vevőkkel tárgyal
Rönköt terméknek megfelelően hosztol
Rönkhasítási műveleteket végez (különleges rönk fűrészelési módok, görbe anyagok
célszerű felhasználása)
Kiszerkeszti a terméket (műhelyrajzot készít)
Vasalatot megtervez
Elvégzi a javítást
Termékek megfelelő tárolását biztosítja
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Általános jog
C Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
C Munkajog, munkaügy
B Leltározás, leltár
B Egyezteti a megrendelővel az igényeket
B Rögzíti a funkcionális igényeket
B Rögzíti a termék méreteit
C Ártárgyalást végez
C Előleget felvesz, elismervényt ad
B Kiegyenlíti a számlát, raktározza az anyagot
C Önállóan végiggondolja a termék gyártását
B Famegmunkálás gépei (fűrészüzem)
B Fűrészipari feldolgozás
C Faanyagok kezelése
C Faanyagok minősítése
C Faipari alapanyag szállító eszközei
B Síkmértani szerkesztések
B Térmértan
B Vetületi ábrázolás
B Axonometrikus ábrázolás
B Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
C Felveszi a kapcsolatot az anyagforgalmazókkal
C Megrendeli az anyagokat
C Síkidomok kerülete, területe
B Testek felszíne
B Térfogatszámítási feladatok
B Rönkök térfogata
B Általános géprajz
B Kádár és bognár tárgyak készítése
B Minősíti a bejövő anyagokat
A Famegmunkáló feladatok
B Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
B Rönk kihozatal
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B
A
C
C

Rönkök, fűrészáru köbözése
Szerszámok élezése
Rönk szabványok
Fűrészáru szabványok

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari rajz készítése
3
Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3
Gépipari rajz készítése
5
Szakmai táblázatok használata
4
Megmunkálási jelképek értelmezése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Kézügyesség
Türelem
Erős fizikum
Terhelhetőség
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Térlátás
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Segítőkészség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Meggyőző készség
Konfliktuskerülő készség
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Kompromisszumkészség
Irányítási készség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Információgyűjtés
Nyitott hozzáállás
Problémaelemzés, -feltárás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Kritikus gondolkodás
Figyelemmegosztás
Általános tanulóképesség
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2312-06 Fából készült járművek készítésének feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Elkészíti a kocsi alváz-alkatrészeit
Elkészíti a kerékalkatrészeket
Elkészíti a kocsi felépítmény-alkatrészeit
Elvégzi a kerékagy perselyezését
Elkészíti a lovasszán alkatrészeit
Elkészíti a kerítés és kapu elemeit
Gőzöli az anyagokat
Összeállítja a kocsit
Összeállítja a kapu és kerítéselemeket
Összeállítja a lovasszánt
Elvégzi a befejező műveleteket
Fölszereli a termékre a vasalatokat
Felméri az elvégzendő munkát
Előkészíti a javítást
Elkészíti a szerszámnyelet
Elvégzi a szerszám nyelezését
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Műhelyrajzok készítése
C Műszaki leírás készítése
C Önállóan végiggondolja a termék gyártását
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C
C
C
C
C
B
B
C
B
B
B
B
B
B
C
C
B
B
B
B
A
C
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A

Önállóan formai rajzot készít
Csomópontkijelölő rajz készítése
Csomóponti rajzok készítése
Alkatrészrajzok készítése
Költségszámítási feladatok
Szabásterv készítése
Alkatrészek gyártását szervezi
Gyártási tervet készít
Szállítási eszközök általános gyártásismerete
Szállító eszközök alkatrészeinek gyártása
Szekér gyártása
Hintó gyártása
Küllők osztása
Szánkók gyártása
Egy- és kétkerekű egyéb szállítóeszközök gyártása
Az anyagok rendelési módja
Bejövő anyagok minősítése
Szakmaspecifikus gépek
Kisgépek
Faipari eszközismeret
Szakmaspecifikus eszközök
Fakerítések, kapuk gyártása
Szerszámnyelek készítése
Faanyagok sajátosságai
Fafajták
Fahibák
Bognáripar speciális vasalatai
Szerszámok
Szerszámnyelek
Szerszámnyél anyagai
Műszaki rajz
Rajzeszközök alkalmazása
Síkmértani szerkesztések
Térmértan
Vetületi ábrázolás
Axonometrikus ábrázolás
Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
Faipari alapkötések
Porterhelés
Zajterhelés
Faanyagvédőszerek környezet-terhelése

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3
Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3
Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3
Kézírás
3
Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3
Köznyelvi beszédkészség
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
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4
4
4
3
4
3
3
3
5
4
4
4
3

Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Faipari rajz olvasása, értelmezése
Faipari rajz készítése
Gépipari rajz olvasása, értelmezése
Gépipari rajz készítése
Szakmai táblázatok használata
Megmunkálási jelképek értelmezése
Szabadkézi rajzolás
Elemi számolási készség
Mennyiségérzék

Személyes kompetenciák:
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Önfegyelem
Felelősségtudat
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Stabil kéztartás
Türelem
Erős fizikum
Terhelhetőség
Kitartás
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Kockázatvállalás
Térlátás
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:
Engedékenység
Motiválhatóság
Segítőkészség
Prezentációs készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Meggyőző készség
Rivalizáló készség
Kezdeményezőkészség
Konfliktuskerülő készség
Irányítási készség
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
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Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Körültekintés, elővigyázatosság
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Okok feltárása
Eredményorientáltság
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Nyitott hozzáállás
Problémaelemzés, -feltárás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Kritikus gondolkodás
A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2313-06 Kádár termékek gyártási feladatai
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Tűzőalkatszereket készít
Fafaj és minőség szerint átválogatja az anyagokat
Virágvödör, kármentő, kútvödör, dézsa, töltike: sarkos és kerek készítése
Káposztás kád, cserzőkád, ecet erjesztőkád, puttony, csöbör
Csobolyót készít
Rajnai kannát készít
Dongát fűrészel
Dongát szélez
Faedényhez alkatrészeket gyárt
Megmunkálja, kialakítja a palástdongákat
Sablonba összeállítja az edény palástdongáit
Hajlításhoz tüzet rak
Faedény palástot hajlít
Faedénybe csint vág
Faedénybe lyukat fúr
Megmunkálja a fenékhez szükséges anyagokat
Megmunkálja kialakítja az edény fenekét
Faedénybe feneket behelyez
Csint tömít
Oldalfúgot tömít
Faedény fenekére rászorítja az oldaldongát az abronccsal
Faedényt igény szerint belülről bevon
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Faedényt szükség szerint nyomáspróbával ellenőriz
Külső tisztítást, abroncsozást végez
Abroncsvasat méretre készít: has, nyak
Abroncsvasat edényre szorítja
Abroncsvasat rögzít
Tömítőanyagokat letisztítja
Bütüt készre munkál
Faedény fenekét készre simít
Edénybe lyukat fúr
Edénybe dugót esztergál, illeszt
Lyukakat felszabályoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Egyezteti a megrendelővel az igényeket
B Rögzíti a funkcionális igényeket
B Rögzíti a termék méreteit
B Folyadéktároló edények gyártása
B Rajz eszközök alkalmazása
B Síkmértani szerkesztések
B Térmértan
B Vetületi ábrázolás
B Axonometrikus ábrázolás
B Edények szerkesztése
B Hordóformák
B Hordóosztások
B Hordószabványok
B Edények arányai
B Hajlásminta szerkesztése
B Abroncsok szerkesztése
A Táblázatok használata
B Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
B Faipari alapkötések
C Önállóan végiggondolja a termék gyártását
C Önállóan formai rajzot készít
C Csomópont kijelölő rajz készítése
C Csomóponti rajzok készítése
C Alkatrészrajzok készítése
A Műhelyrajzok készítése
C Műszaki leírás készítése
C Költségszámítási feladatok
B Általános gépismeret
B Alkatrészek gyártását szervezi
C Famegmunkálás gépei (fűrészüzem)
C Faipari alapgépek
B Faipari célgépek
B Szakmaspecifikus gépek
B Kisgépek
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C
C
B
B
B
B
C
B
A
C
C
B
B
B
B
B
B
B
A
A
C
B
B
B

Faipari eszközismeret
Szakmaspecifikus eszközök
Szabásterv készítése
Megrendeli az anyagokat
Minősíti a bejövő anyagokat
Összeállítási feladatokat szervez
Felveszi a kapcsolatot az anyagforgalmazókkal
Ártárgyalást végez
Kiegyenlíti a számlát, raktározza az anyagot
Folyadéktároló edények alkatrész gyártása
Hordók készítése
Kádak gyártása
Egyéb kádáripari termékek gyártása
Faanyagok sajátosságai
Fafajták
Fahibák
Kiegészítő és segédanyagok tárolása
Fűrészipari feldolgozás
Faanyagok kezelése
Faanyagok minősítése
Síkidomok kerülete, területe
Testek felszíne
Térfogatszámítási feladatok
Edények térfogata

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
4
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4
Faipari rajz olvasása, értelmezése
3
Faipari rajz készítése
3
Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3
Gépipari rajz készítése
5
Szakmai táblázatok használata
4
Megmunkálási jelképek értelmezése
4
Szabadkézi rajzolás
4
Elemi számolási készség
3
Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Kézügyesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Stabil kéztartás
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Erős fizikum
Terhelhetőség
Kitartás
Stressztűrő képesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Önállóság
Kockázatvállalás
Rugalmasság
Térlátás
Monotónia-tűrés
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Térbeli tájékozódás
Társas kompetenciák:
Engedékenység
Motiválhatóság
Segítőkészség
Prezentációs készség
Udvariasság
Kapcsolatteremtő készség
Kapcsolatfenntartó készség
Határozottság
Meggyőző készség
Rivalizáló készség
Kezdeményezőkészség
Fogalmazó készség
Konfliktuskerülő készség
Konszenzuskészség
Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Kreativitás, ötletgazdagság
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Okok feltárása
Rendszerekben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Nyitott hozzáállás
Problémaelemzés, -feltárás
Ismeretek helyén való alkalmazása
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Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Intenzív munkavégzés
Figyelemmegosztás
Általános tanulóképesség
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A 31 543 04 0010 31 01 azonosító számú, Bognár megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2273-06
A biztonságos munkavégzés feladatai
2274-06
Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
2275-06
Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
2302-06
Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok
2309-06
Fűrészáru gyártási feladatai
2310-06
Famegmunkáló feladatok
2311-06
Bognár-kádár közös feladatok
2312-06
Fából készült járművek készítésének feladatai
A 31 543 04 0010 31 02 azonosító számú, Kádár megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljainak
azonosítója
megnevezése
2273-06
A biztonságos munkavégzés feladatai
2274-06
Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
2275-06
Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
2302-06
Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok
2309-06
Fűrészáru gyártási feladatai
2310-06
Famegmunkáló feladatok
2311-06
Bognár-kádár közös feladatok
2313-06
Kádár termékek gyártási feladatai
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8. A képzés szerkezete
A 31 543 04 0010 31 01 azonosító számú, Bognár megnevezésű elágazás
időterve

1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

231/1.0/2309-06

231/3.0/2302-06

231/1.0/2302-06

6

231/2.0/2274-06
231/1.0/2275-06
231/2.0/2275-06

231/2.0/2273-06

231/1.0/2273-06

5

231/1.0/2274-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

231/1.0/2310-06

19

231/2.0/2309-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

231/2.0/2302-06

231/1.0/2312-06

6

231/2.0/2311-06

231/1.0/2311-06

5

231/2.0/2310-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 543 04 0010 31 02 azonosító számú, Kádár megnevezésű elágazás
időterve
1. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4

231/1.0/2309-06

231/3.0/2302-06

231/1.0/2302-06

6

231/2.0/2274-06
231/1.0/2275-06
231/2.0/2275-06

231/2.0/2273-06

231/1.0/2273-06

5

231/1.0/2274-06

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

231/1.0/2310-06

19

231/2.0/2309-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Nyári összefüggő szakmai gyakorlat: 90 óra
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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2. szakképzési évfolyam
Heti maximális óraszám
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11

231/1.0/2313-06

231/2.0/2302-06

12

231/2.0/2311-06

231/1.0/2311-06

5

231/2.0/2310-06

Hetek száma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A szakmai program készítésekor az időtervben feltüntetett szabad sávot kötelező kitölteni új
tananyagegységekkel, és/vagy a központi programban szereplő kötelező tananyagegységek
időkeretének növelésével.
Új tananyagegységek lehetnek:

– a 0001-06 azonosító számú, „A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése,
megszüntetése” megnevezésű szakmai követelménymodul alapján készült tananyagegységek

– a 2450-06 azonosító számú, „Egészségmegőrzés, egészségfejlesztés” megnevezésű szakmai
követelménymodul alapján készült tananyagegység

További új tananyagegységként a helyi igényeknek megfelelők is alkothatók.
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A 31 543 04 0010 31 01 azonosító számú, Bognár megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

1

231/1.0/2273-06

2

231/2.0/2273-06

3

231/1.0/2274-06

4

231/2.0/2274-06

5

231/1.0/2275-06

6
7

231/2.0/2275-06
231/1.0/2302-06

8

231/2.0/2302-06

9

231/3.0/2302-06

10

231/1.0/2309-06

11

231/2.0/2309-06

12

231/1.0/2310-06

13

231/2.0/2310-06

14
15
16
17

231/1.0/2311-06
231/2.0/2311-06
231/1.0/2312-06
231/2.0/2312-06

megnevezése
A balesetmentes munkavégzés
feltételei
A balesetmentes munkavégzés
gyakorlata
A gyártáselőkészítés és
minőségbiztosítás elmélete
A gyártáselőkészítés és
minőségbiztosítás gyakorlata
Üzletszerzés, üzleti tevékenység
fejlesztése
Mintadarab készítése
A tömörfa megmunkálás elmélete
A tömörfa megmunkálás
gyakorlata I.
A tömörfa megmunkálás
gyakorlata II.
Fűrészáru gyártási feladatok
Fűrészáru gyártási feladatok
gyakorlata
Famegmunkáló feladatok elmélete
Famegmunkáló feladatok
gyakorlata
Előkészítés
Kivitelezés
Bognár elméleti feladatok
Bognár gyakorlati feladatok
Mindösszesen óra:

30

elméletelméleti igényes gyakorlati
gyakorlati

összes

54

0

0

54

0

0

117

117

54

0

0

54

0

0

113

113

27

0

0

27

0
81

0
0

57
60

57
141

0

0

52

52

0

0

85

85

55

0

0

55

0

0

116

116

81

0

0

81

0

0

174

174

78
0
107
0
537

0
0
0
0
0

0
173
0
216
1163

78
173
107
216
1700

A 31 543 04 0010 31 02 azonosító számú, Kádár megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek

sorszáma

A tananyagegység
óraszáma
azonosítója

18

231/1.0/2273-06

19

231/2.0/2273-06

20

231/1.0/2274-06

21

231/2.0/2274-06

22

231/1.0/2275-06

23
24

231/2.0/2275-06
231/1.0/2302-06

25

231/2.0/2302-06

26

231/3.0/2302-06

27

231/1.0/2309-06

28

231/2.0/2309-06

29

231/1.0/2310-06

30

231/2.0/2310-06

31
32
33
34

231/1.0/2311-06
231/2.0/2311-06
231/1.0/2313-06
231/2.0/2313-06

9.

megnevezése
A balesetmentes munkavégzés
feltételei
A balesetmentes munkavégzés
gyakorlata
A gyártáselőkészítés és
minőségbiztosítás elmélete
A gyártáselőkészítés és
minőségbiztosítás gyakorlata
Üzletszerzés, üzleti tevékenység
fejlesztése
Mintadarab készítése
A tömörfa megmunkálás elmélete
A tömörfa megmunkálás
gyakorlata I.
A tömörfa megmunkálás
gyakorlata II.
Fűrészáru gyártási feladatok
Fűrészáru gyártási feladatok
gyakorlata
Famegmunkáló feladatok elmélete
Famegmunkáló feladatok
gyakorlata
Előkészítés
Kivitelezés
Kádár elméleti feladat
Kádár gyakorlati feladatok
Mindösszesen óra:

elméleti

elméletigényes gyakorlati
gyakorlati

összes

54

0

0

54

0

0

117

117

54

0

0

54

0

0

113

113

27

0

0

27

0
81

0
0

57
60

57
141

0

0

52

52

0

0

85

85

55

0

0

55

0

0

116

116

81

0

0

81

0

0

174

174

78
0
107
0
537

0
0
0
0
0

0
173
0
216
1163

78
173
107
216
1700

Az elágazások vizsgáztatási követelményei
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga
eredményes letételével
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A szakmai vizsga részei:
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2273-06 A biztonságos munkavégzés feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Munkaterület előkészítése, gépek beállítása adott feladathoz
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2274-06 Gyártáselőkészítési és minőségellenőrzési feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Műszaki rajz és műszaki leírás alapján szabásjegyzéket, anyagnormát készít és
kiválasztja az anyagokat
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Faipari szakrajz készítése, faanyagismeret, megrendelés, szerződéskötés
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 60%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2275-06 Munkakörrel, munkavégzéssel kapcsolatos feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tűzoltás és munkavédelmi szabályok, alkalmazása a gyakorlatban
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
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A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Üzleti terv, szerződéskötés, árajánlat készítés, szállítólevél és számlakiállítás
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 30%
2. feladat 70%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2302-06 Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Forgácsolással faipari alkatrészeket készít
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 60 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Szerkezeti kötéseket összeállít
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 30 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
5. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2309-06 Fűrészáru gyártási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az adott fűrészáruhoz rönk kiválasztása, felvágása a célra alkalmas géppel, az
elkészült fűrészáru osztályozása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rönkfeldolgozás követelményei a kihozatal és minőségi szempontok alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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6. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2310-06 Famegmunkáló feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Alkatrészrajz és műszaki leírás alapján egy egyszerű faipari termék készítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Egy adott termék vagy alkatrész
anyagszükségletének kiszámítása
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc

gyártástechnológiájának

tervezése,

A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
7. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2311-06 Bognár-kádár közös feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Tervezze meg a szakma specialitásanak megfelelő előre megadott termék
vasalatának rajzát táblázatok használatával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 90 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A szakma specialitásanak megfelelő előre megadott termék vasalatának
elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 90 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 50%
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8. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2312-06 Fából készült járművek készítésének feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Fából készült jármű alkatrészének elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Fából készült jármű alkatrész műszaki dokumentumának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Fából készült jármű készítésének technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
9. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2313-06 Kádár termékek gyártási feladatai
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Folyadéktároló edény elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 240 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Folyadéktároló edény műszaki dokumentumának elkészítése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Egy fából készült edény készítésének technológiája
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
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A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 40%
2. feladat 40%
3. feladat 20%
A szakmai vizsga értékelése %-osan
A 31 543 04 0010 31 01 azonosító számú, Bognár megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
8. vizsgarész: 20
A 31 543 04 0010 31 02 azonosító számú, Kádár megnevezésű elágazáshoz rendelt
vizsgarészek és ezek súlya a vizsga egészében
1. vizsgarész: 10
2. vizsgarész: 10
3. vizsgarész: 5
4. vizsgarész: 15
5. vizsgarész: 10
6. vizsgarész: 15
7. vizsgarész: 15
9. vizsgarész: 20
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei
A szakképesítéshez, elágazáshoz rendelt vizsgarészek valamelyikének korábbi teljesítése
A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai
10.

Egyéb feltételek, információk, beszámítható előzetes tanulmányok
A beszámítható előzetes tanulmányok meghatározásakor az „Útmutató a Kádár, bognár
szakképesítés képzéséhez beszámítható előzetes tudás felméréséhez” c. dokumentumban
foglaltak szerint kell eljárni.
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II. A központi program tananyagegységei
A 31 543 04 0010 31 01 azonosító számú, Bognár megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

1. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2273-06

A balesetmentes
munkavégzés
feltételei

azonosítója

sza
sza
sza

231/1.1/2273-06
231/1.2/2273-06
231/1.3/2273-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonsági szabályok, rendeletek
B típus Elsősegélynyújtás
B típus Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
A típus Tűzvédelem
A típus Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai
A típus Tűzkár bejelentése
B típus Környezetvédelem
B típus Faipari hulladék kezelésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
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elméleti
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései. A
munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak. Balesetelhárítás, általános biztonságtechnika
Tűzvédelem
Ökológiai alapfogalmak. Az ipari tevékenység környezeti hatásai. A faiparban alkalmazott
anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos környezeti kérdések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari gépek, szerszámok, eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
B típus Géptani alapfogalmak
A típus Érintésvédelmi szabályok, előírások
A típus Munkavégzési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika a faiparban
Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai
Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari kéziszerszámok, kézi kisgépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
B típus A faipari munkavégzés feltételei
B típus Faipari termékek készítésének általános követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Türelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
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A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kéziszerszámok, mérő- és rajzolóeszközök. Alkatrészek, szerkezeti kötések
kialakításának módszerei
Kézi kisgépek, eszközök használata
Alapszerkezetek típusai, kialakítás módszerei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

2. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2273-06

A balesetmentes
munkavégzés
gyakorlata

jellege

azonosítója

sza

231/2.1/2273-06

0

0

59

sza

231/2.2/2273-06

0

0
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés gépi eszközökkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
A típus Munkavégzési szabályok
B típus Elsősegélynyújtás
A típus Tűzvédelem
B típus Faipari hulladék kezelésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
59 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Faipari gépek rendeltetése, üzemeltetése, karbantartása, a gépek üzemi körülményei:
munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben, gépápolás, magatartás
gépházban, testtartás megmunkálás közben
Gépi szerszámok kezelése, tárolása
Gépi munkavégzés szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés kézi eszközökkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
B típus A faipari munkavégzés feltételei
B típus Faipari termékek készítésének általános követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
58 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Padszerszámok, közös szerszámok, műhelyrend, szerszámok tárolása, szerszámok
tárolása munka közben
Kéziszerszámok csoportositása. Szerszámok élezése, kéziszerszámok kezelése, fűrészek,
gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok, egyéb szerszámok kezelése
Kézi kisgépek használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

3. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2274-06

A gyártáselőkészítés
és minőségbiztosítás
elmélete
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azonosítója

sza

231/1.1/2274-06
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0

0
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231/1.3/2274-06

18

0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzi alapismeretek
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Ábrázolási módok
B típus Fakötések ábrázolása
B típus Alkatrészrajzok készítése
C típus Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B típus Faipari alapszerkezetek gyártása
B típus Gyártási utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Térlátás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 10%
Faipari rajz készítése leírásból 15%
Faipari rajz készítése tárgyról 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásfejlesztés fogalma, gyártmányfejlesztés, gyártáselőkészítés. Gyártási
dokumentációk, anyagdokumentációk készítése, felhasználása
Műszaki dokumentáció tartalmi, formai elemei
Árképzéshez szükséges normák, kalkulációk
Gyártási dokumentációk kiegészítő elemei: rajzok, szerszámjegyzék, sablonok, kaliberek,
csomagolási jegyzék, szerelési útmutató
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari anyag- és gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A faanyag alakváltozásai
A típus A faanyagok műszaki tulajdonságai
A típus Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A típus Faanyagok kezelése, tárolása
B típus Faanyagok minősítése, szabványok használata
B típus Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A faanyagok szerkezeti felépítése
A faanyag nedvességtartalma, hatása a fa tulajdonságaira
Faanyagok műszaki (fizikai, mechanikai) tulajdoságai
Fahibák és hatásai a felhasználhatóságra
Hazai fafajták
Fűrész- és lemezipari termékek tulajdonságai, felhasználhatósága
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javítási munkák végzésének általános követelményei
C típus Szakmai számítások
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási alapfogalmak
Alap és segédanyagok esztétikai és minőségellenőrzése
A kiválasztott mérő- és ellenőrző eszközök helyes használata
A megmunkáló gépek működését meghatározó paraméterek helyes megválasztása
A helyes technológiai sorrend meghatározása, betartatása, a mérések, ellenőrzések
meghatározása
A javíthatóság kritériumainak meghatározása, a feltételek biztositása
A gazdaságosság feltételeinek meghatározása
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem
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66
113

sza

231/2.2/2274-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció alkalmazása, minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkatrészrajzok készítése
C típus Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B típus Faipari alapszerkezetek gyártása
B típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Javítási munkák végzésének általános követelményei
C típus Szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Döntésképesség
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
66 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki dokumentáció értelmezése, a szükséges anyagok mennyiségi és minőségi
meghatározása
Árajánlat készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok kiválasztása, előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A faanyag alakváltozásai
A típus A faanyagok műszaki tulajdonságai
A típus Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A típus Faanyagok kezelése, tárolása
B típus Faanyagok minősítése, szabványok használata
B típus Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott alapanyagok fajtái, anyagok tárolása, alapanyagvizsgálatok, hibák, minőségi
követelmények
Technológiai leírások értelmezése, kihozatal fogalma, szakmai számítások
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5. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2275-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés, piaci jelenlét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti tervet készít
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Referenciát szolgáltat
Piaci igényt felmér
Termékkört határoz meg
Árajánlatot készít
Szerződést köt
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozás indításával, működésével kapcsolatos műszaki, jogi és pénzügyi szabályok
B típus Adózási törvények
B típus Könyvelési módok
B típus Kalkulációs számítások
B típus Szerződéskötés szabályai
B típus Piackutatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arculattervezés, üzleti terv készítés, kommunikáció a kivitelezésben résztvevő szakmák
képviselőivel, a megrendelővel és a hatóságokkal
Vállalkozás filozófia, stratégia kialakítása, indulás tőkeigénye
A gyártandó termék alakjának, formájának, termelésének megtervezése
Cégbejegyzés, cégjegyzék, bejelentkezés hatóságokhoz
Folyószámla nyitás, pénzforgalmi terv
Fogyasztói elégedettség mérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelenléti ívet vezet
Adminisztrálja a napi feladatokat
Szállítólevelet, számlát ír
Termékkísérő dokumentációkat ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szállítólevek, számla készítés szabályai
B típus Termékforgalmazás, garancia szabályai
B típus Adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Napi jelenlét adminisztrálása, munkalapok vezetése
Elismervény, szállítólevél, számla. Raktári bizonylatok, anyaggazdálkodás bizonylatolása
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6. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2275-06

Mintadarab
készítése

azonosítója

sza

231/2.1/2275-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Bemutató termék készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékkört határoz meg
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Faipari késztermékek
B típus Termékforgalmazás, garancia szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Grafikonok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
57 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termék, reklám, csomagolás
Marketing
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7. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2302-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Gép-és hibanaplót vezet
Gyártásközi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Minőségbiztosítási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgácsolás elmélete. Faipari forgácsoló gépek és szerszámok
Gépházban betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
Faipari gépek üzemeltetési szabályai, biztonságtechnikai szabályok
Mechanikai megmunkálási műveletek végzésének általános követelményei és menete
Gépház, gépek, anyagok előkészítése, ellenőrzése. Megmunkáló gépek működtetésének
feltételei, kiegészítő berendezések, sablonok, megmunkáló szerszámok, munkadarabok
ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabászati és keresztmetszeti megmunkálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Fűrészgépek
B típus Gyalugépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Faipari rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáru szabása kézi eszközökkel és faipari gépekkel
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre
alakítása kézi szerzámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás kézi szerszámokkal, faipari
kisgépekkel és faipari gyalugépeken
Alapfogalmak - faipari alapszerkezetek: lap-, keret-, káva-, állványszerkezetek.Toldások,
fakötések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti megmunkálás, szerkezeti kötések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Fúrógépek
B típus Marógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Faipari rajz értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marógépek, marószerszámok, marási technológiák
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken
Szerkezeti megmunkálások marógépeken
Fúrógépek, fúrási technológiák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezetek kialakítása, jellemző típusai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus A fa ragasztásának technológiája
B típus Faipari ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Faipari rajz értelmezése 20%
Faipari rajz készítése tárgyról 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragasztott fakötések készítése. Szétszerelhető kötések készítése
Lap-, keret-, káva- és állványszerkezetek készítése, összeállítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.5/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Csiszológépek
B típus Faesztergagépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat 4-6 fő faipari gépi szakcsoportfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fa esztergályozása faipari esztergán, félautomata másoló és CNC vezérlésű gépeken
Csiszolási műveletek végzése, kézzel, kisgépekkel és faipari csiszoló gépeken. Sík, mart,
profilozott felületek, sarkok, élek letörése
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8. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2302-06

A tömörfa
megmunkálás
gyakorlata I.

azonosítója

szk

231/2.1/2302-06

0

0

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai és technológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Fűrészgépek
B típus Gyalugépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Döntésképesség
Monotónia-tűrés
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
52 óra gyakorlat 4-6 fő faipari gépi szakcsoportfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes fából készülő alkatrészek szabása: gépek, berendezések, szerszámok
ellenőrzése, szerszámok beállítása, működtetése
Méretremunkáló gépek, gépekhez tartozó szerszámok jellemzői, késcsere, gépbeállítás,
szabási módok a gyakorlatban
Hosszú, rövid, görbe, csavarodott alkatrészek egyengetése
Vastagsági és kombinált gyalugépek késcseréje, gépbeállítása
Műveletvégzés: párhuzamos élű darabok, háromszögü, trapéz keresztmetszetű anyagok
méretremunkálása
A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai
követelményei
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9. TANANYAGEGYSÉG

231/3.0/2302-06

A tömörfa
megmunkálás
gyakorlata II.

jellege

azonosítója

sza

231/3.1/2302-06

0

0

56

sza

231/3.2/2302-06

0

0

29

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/3.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti megmunkálás, szerkezetek kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Fúrógépek
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Marógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Állóképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat 4-6 fő faipari gépi szakcsoportfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalos marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, biztonságtechnikai
eszközök és berendezések alkalmazása, marási típusok
Fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási típusok, technológiák
Szelvényáruk, profilok, betétek készítése természetes fából a szakmában alkalmazott
arányok betartásával
Lapszerkezetek, keretszerkezetek, káva- és állványszerkezetek, arányok, szabályok,
alkalmazási lehetőségek, készítés kézi szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Faipari toldások és kötések, arányok, szabályok, alkalmazási lehetőségek, készítés kézi
szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/3.2/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Faesztergagépek
B típus Csiszolóanyagok
B típus Minőségbiztosítási feladatok
B típus Csiszológépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
29 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állandó és változó keresztmetszetű forgástestek készítése kézi és másoló esztergagépeken
Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel és faipari csiszológépeken, csiszolóanyagok,
természetes fa csiszolási technológiái, natur, pácolt, mázolt, lazur, lakkozott
felületkezelésnél
Gépek megválasztása a megfelelő művelethez, tűrések, különböző kaliberek alkalmazása
Méret- és minőség-ellenőrzés
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10. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2309-06

Fűrészáru gyártási
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

231/1.1/2309-06
231/1.2/2309-06
231/1.3/2309-06
231/1.4/2309-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Rönktéri feladatok elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt tárol és osztályoz, mennyiséget, minőséget felvételez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
C típus Rönk szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Türelem
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Esetleírás készítése 20%
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0
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A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fafajokból termelhető erdei választékok: ládaipari fa alapanyagok, fűrészrönk, lemezipari
rönk, forgácsfa, papírfa, bányafa, egyéb hengeres választék
Rönktéri faanyagvédelem, faanyagvédelem környezeti hatásai, munka- és tűzvédelem
rönktéri alkalmazása
Kéreg és hulladék tárolása, feldolgozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Fűrészárugyártás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja vagy beprogramozza a termék vágási vastagságát
Rönkhasítási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
B típus Rönk kihozatal
A típus Szerszámok élezése
B típus Fafeldolgozó gépek
B típus Keretfűrészgép és a rajta végezhető műveletek
B típus Rönkhasító szalagfűrészgép és a vele végezhető műveletek
B típus Hasító szalagfűrészgépek és velük végezhető technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fenyő és lombos faanyagok fűrészipari feldolgozása
Fűrészipari alapanyagok fajta, mennyiség és minőség szerinti átvétele
Fűrészipari termelési módok, kihozatali számítások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Fűrészáru-választék és -minősítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészárut osztályoz, válogat
Minőségi osztályt megállapít, jelöl
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Minőségbiztosítási feladatok
B típus Leszabó, hasító, szélező, sorozatvágó körfűrészgépek és a velük végezhető technológiák
A típus Fűrészipari feldolgozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Anyagminták azonosítása 50%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáruk kézi és gépi osztályozása, hibakereső módszerek
Máglyák, rakatok kialakítása a készárutéren
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolási, csomagolási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen máglyáz
Fűrészárut csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szárítási technológiák
B típus Anyaggazdálkodási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Figyelemmegosztás
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 100%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáru anyagmozgatása, nyilvántartása, faanyagvédeleme
Munka és tűzvédelmi előírások
Leltár
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azonosítója

megnevezése

jellege

azonosítója

231/2.0/2309-06

Fűrészáru gyártási
feladatok gyakorlata

sza

231/2.1/2309-06

0

0

55

sza

231/2.2/2309-06

0

0

61

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Rönktéri gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt tárol és osztályoz, mennyiséget, minőséget felvételez
Beállítja vagy beprogramozza a termék vágási vastagságát
Rönkhasítási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
C típus Rönk szabványok
B típus Rönk kihozatal
A típus Szerszámok élezése
B típus Fafeldolgozó gépek
B típus Keretfűrészgép és a rajta végezhető műveletek
B típus Rönkhasító szalagfűrészgép és a vele végezhető műveletek
B típus Hasító szalagfűrészgépek és velük végezhető technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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összes

gyakorlati

elméleti

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

116

Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rönkök vásárlása, szállítása, lerakása
Rönkök tárolása, osztályozása, darabolása, depók kialakítása
Kérgezés, fűrészelési módok: élesvágás, prizmavágás, tükrös, féltükrös vágás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Máglyatéri gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészárut osztályoz, válogat
Minőségi osztályt megállapít, jelöl
Szakszerűen máglyáz
Fűrészárut csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Minőségbiztosítási feladatok
B típus Leszabó, hasító, szélező, sorozatvágó körfűrészgépek és a velük végezhető technológiák
A típus Fűrészipari feldolgozás
C típus Szárítási technológiák
B típus Anyaggazdálkodási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Szorgalom, igyekezet
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
61 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáru máglyák, fűrészáru kezelése, nyilvántartása, anyagmozgatása
Fahulladék kezelése fűrészüzemben, fűrészpor tárolása, szállítása, hasznosítása
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231/1.0/2310-06

Famegmunkáló
feladatok elmélete

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

231/1.1/2310-06
231/1.2/2310-06
231/1.3/2310-06
231/1.4/2310-06
231/1.5/2310-06

25
25
10
15
6

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Faházak és faházelemek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faház, lambéria, padló, parketta alapanyagot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépek biztonságtechnikája
A típus Famegmunkálás
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Anyagazdálkodási feladatok
B típus Költségszámítási feladatok
B típus Hosszúságmérési eszközök
B típus Terület, kerület, testek felszíne és térfogata, mérésre használt eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Építőipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építőipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Általános tanulóképesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Döntésképesség
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

81

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Építőipari rajz értelmezése 30%
Építőipari rajz kiegészítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb faipari temékek gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kerítésléc, láda, raklap alapanyagot készít
Egyszerű faipari terméket állít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önállóan végig gondolja a termék gyártását
B típus Alkatrészrajzok készítése
B típus Műszaki leírások készítése
B típus Összeállítási feladatokat szervez
A típus Fűrészipari feldolgozás
A típus Szerszámok élezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Építőipari rajz értelmezése 25%
Építőipari rajz kiegészítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bútor és parketta lécek gyártása
Termékek egyedi csomagolása
Fából készült zajcsökkentő falak, pergolák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámnyél gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági termékek, szerszámnyelek gyártását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási útmutatók használata
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
B típus Fafeldolgozó gépek
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Szabadkézi rajz készítése leírásból 35%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 35%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági támaszok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Lépcsők gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lépcsőlapok nagyüzemi gyártását végzi
Lépcsőkorlátokat gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lépcsők és egyéb faipari eszközök szerkesztése
B típus Szabástervek készítése
B típus Gyártási terv készítése
A típus Alkatrészek gyártását szervezi
A típus Gépek kezelési útmutatójának használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Jelképek értelmezése, anyagmegmunkálás
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 30%
Faipari rajz készítése leírásból 30%
Faipari rajz kiegészítése 40%
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A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.5/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fahulladékot feldolgoz, kezel, értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Veszélyes hulladékot kezel, nyilvántart (keményfahulladék-forgács )
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fahulladék brikettálás
Vegyipari hasznosítás
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231/2.0/2310-06

azonosítója

Famegmunkáló
feladatok gyakorlata

szk
szk
szk
szk
szk

231/2.1/2310-06
231/2.2/2310-06
231/2.3/2310-06
231/2.4/2310-06
231/2.5/2310-06

0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Faházak és faházelemek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faház, lambéria, padló, parketta alapanyagot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A típus Gépek biztonságtechnikája
A típus Famegmunkálás
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Anyagazdálkodási feladatok
B típus Költségszámítási feladatok
B típus Hosszúságmérési eszközök
B típus Terület, kerület, testek felszíne és térfogata, mérésre használt eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Építőipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építőipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

40
45
34 174
40
15

Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Technológiai próbák végzése 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb faipari temékek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kerítésléc, láda, raklap alapanyagot készít
Egyszerű faipari terméket állít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önállóan végig gondolja a termék gyártását
B típus Alkatrészrajzok készítése
B típus Műszaki leírások készítése
B típus Összeállítási feladatokat szervez
A típus Fűrészipari feldolgozás
A típus Szerszámok élezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Monotónia-tűrés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.3/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámnyél gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági termékek, szerszámnyelek gyártását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási útmutatók használata
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
B típus Fafeldolgozó gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Tűrőképesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Technológiai próbák végzése 25%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
34 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.4/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Lépcsők gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lépcsőlapok nagyüzemi gyártását végzi
Lépcsőkorlátokat gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lépcsők és egyéb faipari eszközök szerkesztése
B típus Szabástervek készítése
B típus Gyártási terv készítése
A típus Alkatrészek gyártását szervezi
A típus Gépek kezelési útmutatójának használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Jelképek értelmezése, anyagmegmunkálás
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Technológiai próbák végzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 35%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.5/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fahulladékot feldolgoz, kezel, értékesít
82

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Veszélyes hulladékot kezel, nyilvántart (keményfahulladék-forgács )
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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14. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2311-06

Előkészítés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

231/1.1/2311-06
231/1.2/2311-06
231/1.3/2311-06
231/1.4/2311-06
231/1.5/2311-06
231/1.6/2311-06
231/1.7/2311-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Megrendelések teljesítésének ütemezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendelőkkel /vevőkkel tárgyal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános jog
C típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
B típus Egyezteti a megrendelővel az igényeket
B típus Rögzíti a funkcionális igényeket
B típus Rögzíti a termék méreteit
C típus Ártárgyalást végez
C típus Előleget felvesz, elismervényt ad
C típus Munkajog, munkaügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Szolgáltatási napló vezetése 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megtervezi vállalkozása arculatát, üzleti tervet készít, tárgyal a megrendelővel és a
hatóságokkal
Vállalkozásfilozófia, stratégia kialakítása, indulás tőkeigénye
Részt vesz kiállításokon, nyomon követi a szakma fejlődésének irányvonalát
Vállalkozókra jellemző tulajdonságok, vállalkozás alapításának gyakorlati tennivalói,
üzleti terv készítése, pénzforgalmi terv
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyag válogatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt terméknek megfelelően hosztol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faipari alapanyag szállító eszközei
B típus Fűrészipari feldolgozás
C típus Faanyagok kezelése
C típus Faanyagok minősítése
C típus Felveszi a kapcsolatot az anyagforgalmazókkal
C típus Megrendeli az anyagokat
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Szakmai táblázatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyagok fogadása, válogatása, tárolása, tárolási módok
Rönkök bemérése, depók kialakítása, osztályozás, szállítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Célnak megfelelő rönkfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönkhasítási műveleteket végez (különleges rönk fűrészelési módok, görbe anyagok
célszerű felhasználása)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Famegmunkálás gépei (fűrészüzem)
B típus Térfogatszámítási feladatok
B típus Rönkök térfogata
B típus Rönk kihozatal
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
A típus Szerszámok élezése
C típus Rönk szabványok
C típus Fűrészáru szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Álló évgyűrűs vágás, csillagvágás. Görbefűrészelés célirányosan
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszerkeszti a terméket (műhelyrajzot készít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Térmértan
B típus Vetületi ábrázolás
B típus Axonometrikus ábrázolás
B típus Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
B típus Kádár és bognár tárgyak készítése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Síkidomok kerülete, területe
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrajz: M 1:1 rajz alkatrészekről vagy teljes gyártmányról, összeállítási rajz
megmunkálási jelekkel
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.5/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vasalatot megtervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános géprajz
B típus Testek felszíne
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Gépiapari rajz értelmezése 20%
Gépiapari rajz készítése leírásból 20%
Gépiapari rajz készítése tárgyról 20%
Faipari rajz kiegészítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Abroncsok anyaga, mérete, méretvétel módja, eszközei, abroncsok elhelyezésének
szabályai
Bognáripari vasalatok tervezése, felhelyezése, anyagai, eszközei, méretezése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.6/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önállóan végiggondolja a termék gyártását
A típus Famegmunkáló feladatok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművek alkatrészeinek vizsgálata
Alkatrészek cseréje
Vasalatok cseréje
Hordók javítása, hordók belsejének tisztítása, karbantartása
Dongák cseréje, fenékdonga cseréje
Abroncsok javítása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.7/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Késztermékek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékek megfelelő tárolását biztosítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Leltározás, leltár
B típus Kiegyenlíti a számlát, raktározza az anyagot
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Általános tanulóképesség
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termékek tárolása. Raktározástechnikai alapfogalmak, darabáru raktározása, raktári
anyagmozgatás, raktári nyilvántartás
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15. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2311-06

Kivitelezés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

231/2.1/2311-06
231/2.2/2311-06
231/2.3/2311-06
231/2.4/2311-06
231/2.5/2311-06
231/2.6/2311-06
231/2.7/2311-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Megrendelések teljesítésének ütemezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendelőkkel /vevőkkel tárgyal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános jog
C típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
B típus Egyezteti a megrendelővel az igényeket
B típus Rögzíti a funkcionális igényeket
B típus Rögzíti a termék méreteit
C típus Ártárgyalást végez
C típus Előleget felvesz, elismervényt ad
C típus Munkajog, munkaügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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26
35
39
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25
25
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Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
26 óra gyakorlat 8 fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerződéskötések, szerződésformák
Törvények, jogszabályok, adók stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Rönkök darabolása, gyártási cél meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt terméknek megfelelően hosztol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faipari alapanyag szállító eszközei
B típus Fűrészipari feldolgozás
C típus Faanyagok kezelése
C típus Faanyagok minősítése
C típus Felveszi a kapcsolatot az anyagforgalmazókkal
C típus Megrendeli az anyagokat
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Szakmai táblázatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat 8fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rönkök célszerű darabolása, válogatása termékek függvényében
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.3/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Célnak megfelelő rönkfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönkhasítási műveleteket végez (különleges rönk fűrészelési módok, görbe anyagok
célszerű felhasználása)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Famegmunkálás gépei (fűrészüzem)
B típus Térfogatszámítási feladatok
B típus Rönkök térfogata
B típus Rönk kihozatal
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
A típus Szerszámok élezése
C típus Rönk szabványok
C típus Fűrészáru szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Álló évgyűrűs vágás, csillagvágás. Görbefűrészelés célirányosan
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.4/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszerkeszti a terméket (műhelyrajzot készít)
93

Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Térmértan
B típus Vetületi ábrázolás
B típus Axonometrikus ábrázolás
B típus Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
B típus Kádár és bognár tárgyak készítése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Síkidomok kerülete, területe
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrajzkészítés szabályai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.5/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vasalatot megtervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános géprajz
B típus Testek felszíne
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Szabadkézi rajzolás
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari alapismeretek, munkahely és környezet. Mérés, ellenőrzés, előrajzolás, hajlítás,
lyukasztás, fűrészelés, szegecselés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.6/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önállóan végiggondolja a termék gyártását
A típus Famegmunkáló feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Edények, járművek javítása. Javítás felmérése, anyagszükséglet, idő megállapítása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.7/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Késztermékek tárolása, raktározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékek megfelelő tárolását biztosítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Leltározás, leltár
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Általános tanulóképesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tárolási feladatok, leltár, nyilvántartás
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16. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2312-06

Bognár elméleti
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk

231/1.1/2312-06
231/1.2/2312-06
231/1.3/2312-06
231/1.4/2312-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Kocsi készítésének feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a kocsi alváz-alkatrészeit
Elkészíti a kerékalkatrészeket
Elkészíti a kocsi felépítmény-alkatrészeit
Elvégzi a kerékagy perselyezését
Összeállítja a kocsit
Fölszereli a termékre a vasalatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önállóan végiggondolja a termék gyártását
C típus Önállóan formai rajzot készít
C típus Csomópontkijelölő rajz készítése
B típus Küllők osztása
B típus Szállítási eszközök általános gyártásismerete
C típus Gyártási tervet készít
B típus Szekér gyártása
B típus Hintó gyártása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
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50
30
15
12

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

0
0
107
0
0

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tolerancia
Konfliktusmegoldó készség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 30%
Tesztfeladat megoldása 20%
Faipari rajz értelmezése 20%
Alkatrészrajz készítése leírásból 20%
Faipari rajz készítése tárgyról 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
50 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Targonca, kézikocsi, taliga, kerékagy, keréktalp készítésének technológiai, rajzi és
anyagismerete. A kerék összeálításának menete, vasalása
Kocsialkatrészek készítésének technológiája: rúdszár anyaga, méretei, ferhéc anyaga,
hámfa, méretei. Alváz kialakítása, anyaga, méretei, kocsi eleje, hátulja, oldala, saroglya,
lőcs
Alkatrészek impregnálása, gőzölés, hajlítás. Kocsi részeinek összeállítása, különböző
szerkezetű szekerek készítése
Hintó részeinek készítése, hintó összeállítása, díszítése, felületkezelése
Szekerek, kocsik, hintók vasalása
Fafajták műszaki tulajdonságai, fahibák
Bognár munkáknál használt speciális faipari szerszámok ismerete
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Szánok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a lovasszán alkatrészeit
Gőzöli az anyagokat
Összeállítja a lovasszánt
Elvégzi a befejező műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmaspecifikus gépek
C típus Csomóponti rajzok készítése
C típus Alkatrészrajzok készítése
B típus Alkatrészek gyártását szervezi
B típus Szánkók gyártása
B típus Szállító eszközök alkatrészeinek gyártása
A típus Szakmaspecifikus eszközök
B típus Faanyagok sajátosságai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Kontroll (ellenőrző képesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Stabil kéztartás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság
Rivalizáló készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Leírás készítése 20%
Anyagminták azonosítása 10%
Faipari rajz kiegészítése 20%
Faipari rajz készítése tárgyról 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lovas szán, kézi szán részeinek gyártása, rúd, forgó, talp, derékalj, oldalak Impregnálás,
gőzölés, technológiai, anyag- és rajzi ismeretek
Szán összeállítása, vasalása, felületkezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő bognár feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a kerítés és kapu elemeit
Összeállítja a kapu és kerítéselemeket
Elkészíti a szerszámnyelet
Elvégzi a szerszám nyelezését
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fafajták
C típus Fakerítések, kapuk gyártása
B típus Szerszámnyelek készítése
A típus Fahibák
B típus Szerszámnyelek
B típus Szerszámnyél anyagai
A típus Porterhelés
A típus Zajterhelés
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Önfegyelem
Terhelhetőség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Engedékenység
Kezdeményezőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Szabadkézi rajz készítés tárgyról 60%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Létrák, kapuk, kerítések alkatrészeinek gyártástechnológiája, alkatrészek díszítése,
motívumok jelentése
Építőipari kitűzések, kapuk, kerítések összeállítása
Szerszámnyelek készítése, anyagai, formái, behelyezése a szerszámokba, szerszámnyél
rajzok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyviteli és javítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a javítást
Felméri az elvégzendő munkát
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faanyagvédőszerek környezet-terhelése
B típus Bognáripar speciális vasalatai
B típus Kisgépek
B típus Faipari eszközismeret
A típus Műhelyrajzok készítése
C típus Költségszámítási feladatok
B típus Szabásterv készítése
C típus Az anyagok rendelési módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Eredményorientáltság
Problémaelemzés, -feltárás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Szervezőkészség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatfenntartó készség
Segítőkészség
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 60%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek teherbírásának vizsgálata szemrevételezéssel, javítások terve, alkatrészek
cserelehetőségének vizsgálata, alkatrészek pótlása
Díszítések, kiegészítések
Igények, lehetőségek összehasonlítása, rögzítése
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17. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2312-06

Bognár gyakorlati
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk

231/2.1/2312-06
231/2.2/2312-06
231/2.3/2312-06
231/2.4/2312-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Kocsikészítés gyakorlati feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a kocsi alváz-alkatrészeit
Elkészíti a kerékalkatrészeket
Elkészíti a kocsi felépítmény-alkatrészeit
Elvégzi a kerékagy perselyezését
Összeállítja a kocsit
Fölszereli a termékre a vasalatokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Faipari alapkötések
B típus Szekér gyártása
B típus Hintó gyártása
C típus Egy- és kétkerekű egyéb szállítóeszközök gyártása
A típus Műhelyrajzok készítése
C típus Műszaki leírás készítése
B típus Bejövő anyagok minősítése
C típus Az anyagok rendelési módja
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Szakmai táblázatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Nyitott hozzáállás
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0
0
0
0

0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

96
70
216
28
22

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Felelősségtudat
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Faipari tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
96 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Targonca, kézikocsi, taliga, kerékagy, keréktalp készítésének technológiai, rajzi és
anyagismerete. A kerék összeálításának menete, vasalása
Kocsialkatrészek készítésének technológiája: rúdszár anyaga, méretei, ferhéc anyaga,
hámfa, méretei. Alváz kialakítása, anyaga, méretei, kocsi eleje, hátulja, oldala, saroglya,
lőcs
Alkatrészek impregnálása, gőzölés, hajlítás. Kocsi részeinek összeállítása, különböző
szerkezetű szekerek készítése
Hintó részeinek készítése, hintó összeállítása, díszítése, felületkezelése
Szekerek, kocsik, hintók vasalása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Szánok készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a lovasszán alkatrészeit
Gőzöli az anyagokat
Összeállítja a lovasszánt
Elvégzi a befejező műveleteket
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Műszaki leírás készítése
B típus Műszaki rajz
B típus Síkmértani szerkesztések
C típus Csomóponti rajzok készítése
B típus Szakmaspecifikus gépek
A típus Szakmaspecifikus eszközök
A típus Fafajták
B típus Szánkók gyártása
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
4. szint Szabadkézi rajzolás
5. szint Szakmai táblázatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Faipari tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
70 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Lovas szán, kézi szán részeinek gyártása, rúd, forgó, talp, derékalj, oldalak Impregnálás,
gőzölés, technológiai, anyag- és rajzi ismeretek
Szán összeállítása, vasalása, felületkezelése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.3/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Kiegészítő bognár feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elkészíti a kerítés és kapu elemeit
Összeállítja a kapu és kerítéselemeket
Elkészíti a szerszámnyelet
Elvégzi a szerszám nyelezését
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Fahibák
B típus Szerszámok
B típus Szerszámnyelek
B típus Szerszámnyél anyagai
B típus Vetületi ábrázolás
B típus Axonometrikus ábrázolás
C típus Fakerítések, kapuk gyártása
B típus Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Rivalizáló készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 20%
A képzési helyszín jellege:
Faipari tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
28 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Létrák, kapuk, kerítések alkatrészeinek gyártástechnológiája, alkatrészek díszítése,
motívumok jelentése
Építőipari kitűzések, kapuk, kerítések összeállítása
Szerszámnyelek készítése, anyagai, formái, behelyezése a szerszámokba, szerszámnyél
rajzok
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.4/2312-06
A tananyagelem megnevezése:
Ügyviteli és javítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Előkészíti a javítást
Felméri az elvégzendő munkát
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Faipari alapkötések
C típus Alkatrészrajzok készítése
C típus Költségszámítási feladatok
B típus Alkatrészek gyártását szervezi
B típus Bognáripar speciális vasalatai
B típus Rajzeszközök alkalmazása
B típus Térmértan
A típus Faanyagvédőszerek környezet-terhelése
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Kézírás
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Kritikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Térlátás
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Udvariasság
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz készítése leírásból 30%
Faipari rajz készítés tárgyról 30%
Fa jármüvek elemzés, hibakeresés 40%
A képzési helyszín jellege:
Faipari tanműhely
Termelő tanműhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
22 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkatrészek teherbírásának vizsgálata szemrevételezéssel, javítások terve, alkatrészek
cserelehetőségének vizsgálata, alkatrészek pótlása
Díszítések, kiegészítések
Igények, lehetőségek összehasonlítása, rögzítése
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A 31 543 04 0010 31 02 azonosító számú, Kádár megnevezésű elágazás szakmai
követelménymoduljaihoz rendelt tananyagegységek
Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

18. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2273-06

A balesetmentes
munkavégzés
feltételei

azonosítója

sza
sza
sza

231/1.1/2273-06
231/1.2/2273-06
231/1.3/2273-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munka-, tűz- és környezetvédelem
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Munkabiztonsági szabályok, rendeletek
B típus Elsősegélynyújtás
B típus Munkáltatók és munkavállalók jogai és kötelességei
A típus Tűzvédelem
A típus Tűzoltó berendezések és eszközök feladatai
A típus Tűzkár bejelentése
B típus Környezetvédelem
B típus Faipari hulladék kezelésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Áttekintő képesség
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 70%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Munkavédelem célja, alapfogalmai. A munkavédelem szervezeti és jogi kérdései. A
munkavégzés személyi és tárgyi feltételei
Elsősegélynyújtás. Foglalkozási ártalmak. Balesetelhárítás, általános biztonságtechnika
Tűzvédelem
Ökológiai alapfogalmak. Az ipari tevékenység környezeti hatásai. A faiparban alkalmazott
anyagokkal és technológiákkal kapcsolatos környezeti kérdések
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari gépek, szerszámok, eszközök
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
B típus Géptani alapfogalmak
A típus Érintésvédelmi szabályok, előírások
A típus Munkavégzési szabályok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Körültekintés, elővigyázatosság
Gyakorlatias feladatértelmezés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Pontosság
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Biztonságtechnika a faiparban
Faipari gépek üzemeltetésének környezeti szempontjai
Faipari alapgépek működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges ismeretek
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari kéziszerszámok, kézi kisgépek
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
B típus A faipari munkavégzés feltételei
B típus Faipari termékek készítésének általános követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
A környezet tisztántartása
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Türelem
Pontosság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 15%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 10%
Tesztfeladat megoldása 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
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Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapvető kéziszerszámok, mérő- és rajzolóeszközök. Alkatrészek, szerkezeti kötések
kialakításának módszerei
Kézi kisgépek, eszközök használata
Alapszerkezetek típusai, kialakítás módszerei
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

19. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2273-06

A balesetmentes
munkavégzés
gyakorlata

jellege

azonosítója

sza

231/2.1/2273-06

0

0

59

sza

231/2.2/2273-06

0

0

58

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés gépi eszközökkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Biztonságtechnikai eszközöket beállít
Betartja a karbantartásra vonatkozó előírásokat
Gépeket, szerszámokat ellenőriz, beállít
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek felépítése, szerszámai és beállítása
A típus Gépkönyv, kezelési, szerelési, karbantartási útmutatók használata
B típus Faipari alapgépek kezelésének szabályai és biztonságtechnikai előírásai
A típus Munkavégzési szabályok
B típus Elsősegélynyújtás
A típus Tűzvédelem
B típus Faipari hulladék kezelésének előírásai
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
Döntésképesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 60%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
59 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Faipari gépek rendeltetése, üzemeltetése, karbantartása, a gépek üzemi körülményei:
munkahely rendje, anyagok rakatolása megmunkálás közben, gépápolás, magatartás
gépházban, testtartás megmunkálás közben
Gépi szerszámok kezelése, tárolása
Gépi munkavégzés szabályai
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2273-06
A tananyagelem megnevezése:
Munkavégzés kézi eszközökkel
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kéziszerszámokat, kézi kisgépeket, munkaterületet előkészít
Betartja a biztonságtechnikai előírásokat
Betartja a munkavédelmi előírásokat
Betartja a tűzvédelmi előírásokat
Betartja a környezetvédelmi előírásokat
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használatának módjai
B típus A faipari munkavégzés feltételei
B típus Faipari termékek készítésének általános követelményei
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Munkabiztonsági eszközök, felszerelések használata
5. szint Gépek, szerszámok biztonságos használata
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemösszpontosítás
Körültekintés, elővigyázatosság
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Türelem
Önállóság
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
58 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Padszerszámok, közös szerszámok, műhelyrend, szerszámok tárolása, szerszámok
tárolása munka közben
Kéziszerszámok csoportositása. Szerszámok élezése, kéziszerszámok kezelése, fűrészek,
gyaluk, vésők, fúrók, kalapácsok, egyéb szerszámok kezelése
Kézi kisgépek használata
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

20. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2274-06

A gyártáselőkészítés
és minőségbiztosítás
elmélete

jellege

azonosítója

sza

231/1.1/2274-06
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0

0
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231/1.2/2274-06
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0

0

sza

231/1.3/2274-06
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0

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Műszaki rajzi alapismeretek
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Ábrázolási módok
B típus Fakötések ábrázolása
B típus Alkatrészrajzok készítése
C típus Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B típus Faipari alapszerkezetek gyártása
B típus Gyártási utasítások értelmezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Térlátás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 10%
Faipari rajz készítése leírásból 15%
Faipari rajz készítése tárgyról 15%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Gyártásfejlesztés fogalma, gyártmányfejlesztés, gyártáselőkészítés. Gyártási
dokumentációk, anyagdokumentációk készítése, felhasználása
Műszaki dokumentáció tartalmi, formai elemei
Árképzéshez szükséges normák, kalkulációk
Gyártási dokumentációk kiegészítő elemei: rajzok, szerszámjegyzék, sablonok, kaliberek,
csomagolási jegyzék, szerelési útmutató
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Faipari anyag- és gyártásismeret
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A faanyag alakváltozásai
A típus A faanyagok műszaki tulajdonságai
A típus Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A típus Faanyagok kezelése, tárolása
B típus Faanyagok minősítése, szabványok használata
B típus Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata

115

Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Általános tanulóképesség
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Pontosság
Döntésképesség
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Tárgyminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A faanyagok szerkezeti felépítése
A faanyag nedvességtartalma, hatása a fa tulajdonságaira
Faanyagok műszaki (fizikai, mechanikai) tulajdoságai
Fahibák és hatásai a felhasználhatóságra
Hazai fafajták
Fűrész- és lemezipari termékek tulajdonságai, felhasználhatósága
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Javítási munkák végzésének általános követelményei
C típus Szakmai számítások
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Áttekintő képesség
Helyzetfelismerés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Önállóság
Megbízhatóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet csoportbontásban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Minőségbiztosítási alapfogalmak
Alap és segédanyagok esztétikai és minőségellenőrzése
A kiválasztott mérő- és ellenőrző eszközök helyes használata
A megmunkáló gépek működését meghatározó paraméterek helyes megválasztása
A helyes technológiai sorrend meghatározása, betartatása, a mérések, ellenőrzések
meghatározása
A javíthatóság kritériumainak meghatározása, a feltételek biztositása
A gazdaságosság feltételeinek meghatározása
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21. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2274-06
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sza

231/2.2/2274-06

0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Műszaki dokumentáció alkalmazása, minőségbiztosítás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Műszaki rajzot és műszaki leírást készít, használ
Szabásjegyzéket, anyagnormát készít, használ
Esztétikailag és minőségileg ellenőrzi a kész munkadarabot
Javítási munkát végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkatrészrajzok készítése
C típus Faipari műszaki dokumentációk tartalma, szerepe, rendeltetése
B típus Faipari alapszerkezetek gyártása
B típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Javítási munkák végzésének általános követelményei
C típus Szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Szabadkézi vázlatkészítés
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Döntésképesség
Önállóság
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0

47

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség
Kommunikációs rugalmasság
Tanulói tevékenységformák:
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
Leírás készítése 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
66 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műszaki dokumentáció értelmezése, a szükséges anyagok mennyiségi és minőségi
meghatározása
Árajánlat készítése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2274-06
A tananyagelem megnevezése:
Anyagok kiválasztása, előkészítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beszerzi a termék előállításához szükséges anyagokat, eszközöket
Alapanyagot, segédanyagot kiválaszt, minőségét ellenőrzi
A termék gyártásához előkészíti az anyagokat
Méretellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus A faanyag alakváltozásai
A típus A faanyagok műszaki tulajdonságai
A típus Hazai fafajták ismerete, megmunkálhatósága
A típus Faanyagok kezelése, tárolása
B típus Faanyagok minősítése, szabványok használata
B típus Alapanyagok tulajdonságai és felhasználási lehetőségei
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szabványok
B típus Alap és segédanyagokkal kapcsolatos szakmai számítások
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint A faiparban alkalmazott mérőeszközök használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Felfogóképesség
Módszeres munkavégzés
Gyakorlatias feladatértelmezés
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Precizitás
Megbízhatóság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
47 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alkalmazott alapanyagok fajtái, anyagok tárolása, alapanyagvizsgálatok, hibák, minőségi
követelmények
Technológiai leírások értelmezése, kihozatal fogalma, szakmai számítások
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22. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2275-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Tervezés, piaci jelenlét
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Üzleti tervet készít
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Referenciát szolgáltat
Piaci igényt felmér
Termékkört határoz meg
Árajánlatot készít
Szerződést köt
Vásárokon, kiállításokon vesz részt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus A vállalkozás indításával, működésével kapcsolatos műszaki, jogi és pénzügyi szabályok
B típus Adózási törvények
B típus Könyvelési módok
B típus Kalkulációs számítások
B típus Szerződéskötés szabályai
B típus Piackutatás
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
2. szint ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
2. szint ECDL 3. m. Szövegszerkesztés
2. szint ECDL 6. m. Prezentáció
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Áttekintő képesség
Tervezési képesség
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Külső megjelenés
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Kommunikációs rugalmasság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Számítógép-terem
Képzési idő:
12 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Arculattervezés, üzleti terv készítés, kommunikáció a kivitelezésben résztvevő szakmák
képviselőivel, a megrendelővel és a hatóságokkal
Vállalkozás filozófia, stratégia kialakítása, indulás tőkeigénye
A gyártandó termék alakjának, formájának, termelésének megtervezése
Cégbejegyzés, cégjegyzék, bejelentkezés hatóságokhoz
Folyószámla nyitás, pénzforgalmi terv
Fogyasztói elégedettség mérése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Jelenléti ívet vezet
Adminisztrálja a napi feladatokat
Szállítólevelet, számlát ír
Termékkísérő dokumentációkat ellenőriz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szállítólevek, számla készítés szabályai
B típus Termékforgalmazás, garancia szabályai
B típus Adminisztrációs feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Kézírás
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
4. szint Mennyiségérzék
2. szint ECDL 4. m. Táblázatkezelés
2. szint ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Helyzetfelismerés
Rendszerező képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kezdeményezőkészség
Nyelvhelyesség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 30%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 30%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Napi jelenlét adminisztrálása, munkalapok vezetése
Elismervény, szállítólevél, számla. Raktári bizonylatok, anyaggazdálkodás bizonylatolása
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23. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2275-06

Mintadarab
készítése

azonosítója

sza

231/2.1/2275-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2275-06
A tananyagelem megnevezése:
Bemutató termék készítése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékkört határoz meg
Bemutató darabot, termékismertetőt készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Faipari késztermékek
B típus Termékforgalmazás, garancia szabályai
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
3. szint Grafikonok készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Döntésképesség
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Meggyőző készség
Kompromisszum-készség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 20%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 60%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
57 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termék, reklám, csomagolás
Marketing
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24. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2302-06
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Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Gép-és hibanaplót vezet
Gyártásközi ellenőrzést végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
A típus Gyártási utasítások értelmezése
B típus Minőségbiztosítási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Helyzetfelismerés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Önállóság
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 80%
Tesztfeladat megoldása 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
21 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A forgácsolás elmélete. Faipari forgácsoló gépek és szerszámok
Gépházban betartandó általános biztonságtechnikai szabályok
Faipari gépek üzemeltetési szabályai, biztonságtechnikai szabályok
Mechanikai megmunkálási műveletek végzésének általános követelményei és menete
Gépház, gépek, anyagok előkészítése, ellenőrzése. Megmunkáló gépek működtetésének
feltételei, kiegészítő berendezések, sablonok, megmunkáló szerszámok, munkadarabok
ellenőrzése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szabászati és keresztmetszeti megmunkálás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Fűrészgépek
B típus Gyalugépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60%
Faipari rajz értelmezése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
20 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáru szabása kézi eszközökkel és faipari gépekkel
Darabolás, szélezés, szeletelés, hibakiejtés, sík és térgörbék vágása, szelvény méretre
alakítása kézi szerzámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Fűrészáru lap és él gyalulása derékszögbe, méretre munkálás kézi szerszámokkal, faipari
kisgépekkel és faipari gyalugépeken
Alapfogalmak - faipari alapszerkezetek: lap-, keret-, káva-, állványszerkezetek Toldások,
fakötések
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti megmunkálás, szerkezeti kötések
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Fúrógépek
B típus Marógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Önállóság
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Faipari rajz értelmezése 30%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 15%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
18 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Marógépek, marószerszámok, marási technológiák
Tömörfa alkatrészek profilkialakítása, díszlécek, párkányok készítése marógépeken
Szerkezeti megmunkálások marógépeken
Fúrógépek, fúrási technológiák
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezetek kialakítása, jellemző típusai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus A fa ragasztásának technológiája
B típus Faipari ragasztóanyagok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Kitartás
Kézügyesség
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Faipari rajz értelmezése 20%
Faipari rajz készítése tárgyról 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Feladattal vezetett szerkezetelemzés 5%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
22 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Ragasztott fakötések készítése. Szétszerelhető kötések készítése
Lap-, keret-, káva- és állványszerkezetek készítése, összeállítása
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.5/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Csiszológépek
B típus Faesztergagépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
60 óra gyakorlat 4-6 fő faipari gépi szakcsoportfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fa esztergályozása faipari esztergán, félautomata másoló és CNC vezérlésű gépeken
Csiszolási műveletek végzése, kézzel, kisgépekkel és faipari csiszoló gépeken. Sík, mart,
profilozott felületek, sarkok, élek letörése
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25. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2302-06

A tömörfa
megmunkálás
gyakorlata I.

azonosítója

szk

231/2.1/2302-06

0

0

52

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Tömörfa megmunkálás gépei, szerszámai és technológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Porelszívót ellenőriz, bekapcsol
Ellenőrzi a gépek paramétereit, működését
Szabászati tevékenységet végez
Keresztmetszeti megmunkálást végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Fűrészgépek
B típus Gyalugépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Erős fizikum
Döntésképesség
Monotónia-tűrés
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összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
52 óra gyakorlat 4-6 fő faipari gépi szakcsoportfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Természetes fából készülő alkatrészek szabása: gépek, berendezések, szerszámok
ellenőrzése, szerszámok beállítása, működtetése
Méretremunkáló gépek, gépekhez tartozó szerszámok jellemzői, késcsere, gépbeállítás,
szabási módok a gyakorlatban
Hosszú, rövid, görbe, csavarodott alkatrészek egyengetése
Vastagsági és kombinált gyalugépek késcseréje, gépbeállítása
Műveletvégzés: párhuzamos élű darabok, háromszögü, trapéz keresztmetszetű anyagok
méretremunkálása
A gyártásközi ellenőrzések meghatározása, a dokumentálás tartalmi és formai
követelményei
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26. TANANYAGEGYSÉG

231/3.0/2302-06

A tömörfa
megmunkálás
gyakorlata II.

jellege

azonosítója

sza

231/3.1/2302-06

0

0

56

sza

231/3.2/2302-06

0

0

29

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/3.1/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerkezeti megmunkálás, szerkezetek kialakítása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Marási műveleteket végez
Fúrási műveleteket végez
Oldható és oldhatatlan szerkezeti kötéseket kialakít
Faipari alapszerkezeteket készít
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
B típus Fúrógépek
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Megmunkálási ráhagyások, anyagkihozatal
B típus Marógépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Precizitás
Állóképesség
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összes

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
56 óra gyakorlat 4-6 fő faipari gépi szakcsoportfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Asztalos marógépek, marószerszámok, szerszámcsere, gépbeállítás, biztonságtechnikai
eszközök és berendezések alkalmazása, marási típusok
Fúrógépek, fúrószerszámok, szerszámcsere, gépállítás, fúrási típusok, technológiák
Szelvényáruk, profilok, betétek készítése természetes fából a szakmában alkalmazott
arányok betartásával
Lapszerkezetek, keretszerkezetek, káva- és állványszerkezetek, arányok, szabályok,
alkalmazási lehetőségek, készítés kézi szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
Faipari toldások és kötések, arányok, szabályok, alkalmazási lehetőségek, készítés kézi
szerszámokkal, kisgépekkel és faipari gépekkel
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/3.2/2302-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek esztergályozása, felületi előkészítése, ellenőrzése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Munkadarabot esztergályozással megmunkál
Csiszolási műveleteket végez
Gyártásközi ellenőrzést végez
Gép-és hibanaplót vezet
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gyártási utasítások értelmezése
A típus Alkatrészek gyártása faipari alapgépeken
A típus Faipari alapgépek kezelése, védőberendezések használata
A típus Faipari alapgépeken alkalmazható szerszámok jellemzői, szerszámcsere, szerszámkarbantartási feladatok
B típus Faesztergagépek
B típus Csiszolóanyagok
B típus Minőségbiztosítási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Alkatrészrajzok olvasása, értelmezése
5. szint Elemi számolási készség
5. szint Mennyiségérzék
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Műveletek gyakorlása 50%
Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 10%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 5%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 20%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 15%
A képzési helyszín jellege:
Alapozó tanműhely
Képzési idő:
29 óra gyakorlat 4-6 fő faipari gépi szakcsoportfős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Állandó és változó keresztmetszetű forgástestek készítése kézi és másoló esztergagépeken
Csiszolási típusok, kézzel, kisgépekkel és faipari csiszológépeken, csiszolóanyagok,
természetes fa csiszolási technológiái, natur, pácolt, mázolt, lazur, lakkozott
felületkezelésnél
Gépek megválasztása a megfelelő művelethez, tűrések, különböző kaliberek alkalmazása
Méret- és minőség-ellenőrzés
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27. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2309-06

Fűrészáru gyártási
feladatok

azonosítója

sza
sza
sza
sza

231/1.1/2309-06
231/1.2/2309-06
231/1.3/2309-06
231/1.4/2309-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Rönktéri feladatok elméleti ismeretei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt tárol és osztályoz, mennyiséget, minőséget felvételez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
C típus Rönk szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Figyelem-összpontosítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Türelem
Térbeli tájékozódás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Tesztfeladat megoldása 20%
Esetleírás készítése 20%
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15
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0
0
0
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0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati
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elméletigényes
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A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
16 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fafajokból termelhető erdei választékok: ládaipari fa alapanyagok, fűrészrönk, lemezipari
rönk, forgácsfa, papírfa, bányafa, egyéb hengeres választék
Rönktéri faanyagvédelem, faanyagvédelem környezeti hatásai, munka- és tűzvédelem
rönktéri alkalmazása
Kéreg és hulladék tárolása, feldolgozása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Fűrészárugyártás feladatai
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Beállítja vagy beprogramozza a termék vágási vastagságát
Rönkhasítási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
B típus Rönk kihozatal
A típus Szerszámok élezése
B típus Fafeldolgozó gépek
B típus Keretfűrészgép és a rajta végezhető műveletek
B típus Rönkhasító szalagfűrészgép és a vele végezhető műveletek
B típus Hasító szalagfűrészgépek és velük végezhető technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Megbízhatóság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 10%
Tesztfeladat megoldása 30%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fenyő és lombos faanyagok fűrészipari feldolgozása
Fűrészipari alapanyagok fajta, mennyiség és minőség szerinti átvétele
Fűrészipari termelési módok, kihozatali számítások
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Fűrészáru-választék és -minősítés
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészárut osztályoz, válogat
Minőségi osztályt megállapít, jelöl
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Minőségbiztosítási feladatok
B típus Leszabó, hasító, szélező, sorozatvágó körfűrészgépek és a velük végezhető technológiák
A típus Fűrészipari feldolgozás
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
5. szint Mennyiségérzék
3. szint Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Logikus gondolkodás
A környezet tisztántartása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 30%
Anyagminták azonosítása 50%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáruk kézi és gépi osztályozása, hibakereső módszerek
Máglyák, rakatok kialakítása a készárutéren
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Tárolási, csomagolási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Szakszerűen máglyáz
Fűrészárut csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Szárítási technológiák
B típus Anyaggazdálkodási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
5. szint Mennyiségérzék
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Értékelési képesség
Figyelemmegosztás
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Anyagminták azonosítása 100%
A képzési helyszín jellege:
Faipari szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáru anyagmozgatása, nyilvántartása, faanyagvédeleme
Munka és tűzvédelmi előírások
Leltár
140

Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

28. TANANYAGEGYSÉG

azonosítója

megnevezése

jellege

azonosítója

231/2.0/2309-06

Fűrészáru gyártási
feladatok gyakorlata

sza

231/2.1/2309-06

0

0

55

sza

231/2.2/2309-06

0

0

61

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Rönktéri gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt tárol és osztályoz, mennyiséget, minőséget felvételez
Beállítja vagy beprogramozza a termék vágási vastagságát
Rönkhasítási műveleteket végez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
C típus Rönk szabványok
B típus Rönk kihozatal
A típus Szerszámok élezése
B típus Fafeldolgozó gépek
B típus Keretfűrészgép és a rajta végezhető műveletek
B típus Rönkhasító szalagfűrészgép és a vele végezhető műveletek
B típus Hasító szalagfűrészgépek és velük végezhető technológiák
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi beszédkészség
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Körültekintés, elővigyázatosság
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Erős fizikum
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
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összes

gyakorlati

elméleti

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

116

Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 40%
Műveletek gyakorlása 40%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
55 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rönkök vásárlása, szállítása, lerakása
Rönkök tárolása, osztályozása, darabolása, depók kialakítása
Kérgezés, fűrészelési módok: élesvágás, prizmavágás, tükrös, féltükrös vágás
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2309-06
A tananyagelem megnevezése:
Máglyatéri gyakorlatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fűrészárut osztályoz, válogat
Minőségi osztályt megállapít, jelöl
Szakszerűen máglyáz
Fűrészárut csomagol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Minőségbiztosítási feladatok
B típus Leszabó, hasító, szélező, sorozatvágó körfűrészgépek és a velük végezhető technológiák
A típus Fűrészipari feldolgozás
C típus Szárítási technológiák
B típus Anyaggazdálkodási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Körültekintés, elővigyázatosság
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Tűrőképesség
Szorgalom, igyekezet
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Műveletek gyakorlása 30%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 10%
Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
61 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fűrészáru máglyák, fűrészáru kezelése, nyilvántartása, anyagmozgatása
Fahulladék kezelése fűrészüzemben, fűrészpor tárolása, szállítása, hasznosítása
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29. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2310-06

Famegmunkáló
feladatok elmélete

azonosítója

sza
sza
sza
sza
sza

231/1.1/2310-06
231/1.2/2310-06
231/1.3/2310-06
231/1.4/2310-06
231/1.5/2310-06

25
25
10
15
6

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Faházak és faházelemek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faház, lambéria, padló, parketta alapanyagot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Gépek biztonságtechnikája
A típus Famegmunkálás
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Anyagazdálkodási feladatok
B típus Költségszámítási feladatok
B típus Hosszúságmérési eszközök
B típus Terület, kerület, testek felszíne és térfogata, mérésre használt eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Építőipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építőipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Általános tanulóképesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Felelősségtudat
Döntésképesség
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméletigényes
gyakorlati

azonosítója

elméleti

óraszáma

81

Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Szöveges előadás egyéni felkészüléssel 10%
Építőipari rajz értelmezése 30%
Építőipari rajz kiegészítése 30%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb faipari temékek gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kerítésléc, láda, raklap alapanyagot készít
Egyszerű faipari terméket állít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önállóan végig gondolja a termék gyártását
B típus Alkatrészrajzok készítése
B típus Műszaki leírások készítése
B típus Összeállítási feladatokat szervez
A típus Fűrészipari feldolgozás
A típus Szerszámok élezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Módszeres munkavégzés
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Önfegyelem
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 25%
Leírás készítése 15%
Tesztfeladat megoldása 10%
Építőipari rajz értelmezése 25%
Építőipari rajz kiegészítése 25%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Bútor és parketta lécek gyártása
Termékek egyedi csomagolása
Fából készült zajcsökkentő falak, pergolák
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámnyél gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági termékek, szerszámnyelek gyártását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási útmutatók használata
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
B típus Fafeldolgozó gépek
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelemmegosztás
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Megbízhatóság
Önfegyelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Szabadkézi rajz készítése leírásból 35%
Szabadkézi rajz készítése tárgyról 35%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Mezőgazdasági támaszok
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Lépcsők gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lépcsőlapok nagyüzemi gyártását végzi
Lépcsőkorlátokat gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lépcsők és egyéb faipari eszközök szerkesztése
B típus Szabástervek készítése
B típus Gyártási terv készítése
A típus Alkatrészek gyártását szervezi
A típus Gépek kezelési útmutatójának használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Jelképek értelmezése, anyagmegmunkálás
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Okok feltárása
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Pontosság
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 30%
Faipari rajz készítése leírásból 30%
Faipari rajz kiegészítése 40%
147

A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.5/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fahulladékot feldolgoz, kezel, értékesít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Veszélyes hulladékot kezel, nyilvántart (keményfahulladék-forgács )
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Felelősségtudat
Precizitás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 50%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fahulladék brikettálás
Vegyipari hasznosítás
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30. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2310-06

azonosítója

Famegmunkáló
feladatok gyakorlata

szk
szk
szk
szk
szk

231/2.1/2310-06
231/2.2/2310-06
231/2.3/2310-06
231/2.4/2310-06
231/2.5/2310-06

0
0
0
0
0

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Faházak és faházelemek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faház, lambéria, padló, parketta alapanyagot készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Kéziszerszámok, kézi kisgépek használata
A típus Gépek biztonságtechnikája
A típus Famegmunkálás
C típus Fűrészáru szabványok
B típus Anyagazdálkodási feladatok
B típus Költségszámítási feladatok
B típus Hosszúságmérési eszközök
B típus Terület, kerület, testek felszíne és térfogata, mérésre használt eszközök
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
4. szint Építőipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Építőipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Testi erő
Állóképesség
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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40
45
34 174
40
15

Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Műveletek gyakorlása 20%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Technológiai próbák végzése 40%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Egyéb faipari temékek gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kerítésléc, láda, raklap alapanyagot készít
Egyszerű faipari terméket állít elő
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
A típus Önállóan végig gondolja a termék gyártását
B típus Alkatrészrajzok készítése
B típus Műszaki leírások készítése
B típus Összeállítási feladatokat szervez
A típus Fűrészipari feldolgozás
A típus Szerszámok élezése
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
4. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
4. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kitartás
Monotónia-tűrés
Kézügyesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
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Tanulói tevékenységformák:
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 30%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 20%
Műveletek gyakorlása 20%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
45 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.3/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Szerszámnyél gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Mezőgazdasági termékek, szerszámnyelek gyártását végzi
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Karbantartási útmutatók használata
B típus Forgácsolással kapcsolatos számítások
B típus Fafeldolgozó gépek
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Komplex jelzésrendszerek
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Tűrőképesség
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Motiválhatóság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 25%
Technológiai próbák végzése 25%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
34 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.4/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Lépcsők gyártása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Lépcsőlapok nagyüzemi gyártását végzi
Lépcsőkorlátokat gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Lépcsők és egyéb faipari eszközök szerkesztése
B típus Szabástervek készítése
B típus Gyártási terv készítése
A típus Alkatrészek gyártását szervezi
A típus Gépek kezelési útmutatójának használata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Jelképek értelmezése, anyagmegmunkálás
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 15%
Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről 10%
Technológiai próbák végzése 10%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 35%
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 30%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
40 óra gyakorlat fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.5/2310-06
A tananyagelem megnevezése:
Hulladék kezelése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fahulladékot feldolgoz, kezel, értékesít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Veszélyes hulladékot kezel, nyilvántart (keményfahulladék-forgács )
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
5. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Körültekintés, elővigyázatosság
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Irányítási készség
Tanulói tevékenységformák:
Technológiai próbák végzése 50%
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
15 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

31. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2311-06

Előkészítés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

231/1.1/2311-06
231/1.2/2311-06
231/1.3/2311-06
231/1.4/2311-06
231/1.5/2311-06
231/1.6/2311-06
231/1.7/2311-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Megrendelések teljesítésének ütemezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendelőkkel /vevőkkel tárgyal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános jog
C típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
B típus Egyezteti a megrendelővel az igényeket
B típus Rögzíti a funkcionális igényeket
B típus Rögzíti a termék méreteit
C típus Ártárgyalást végez
C típus Előleget felvesz, elismervényt ad
C típus Munkajog, munkaügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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9
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78

Tanulói tevékenységformák:
Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés 50%
Szolgáltatási napló vezetése 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
8 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Megtervezi vállalkozása arculatát, üzleti tervet készít, tárgyal a megrendelővel és a
hatóságokkal
Vállalkozásfilozófia, stratégia kialakítása, indulás tőkeigénye
Részt vesz kiállításokon, nyomon követi a szakma fejlődésének irányvonalát
Vállalkozókra jellemző tulajdonságok, vállalkozás alapításának gyakorlati tennivalói,
üzleti terv készítése, pénzforgalmi terv
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Alapanyag válogatása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt terméknek megfelelően hosztol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faipari alapanyag szállító eszközei
B típus Fűrészipari feldolgozás
C típus Faanyagok kezelése
C típus Faanyagok minősítése
C típus Felveszi a kapcsolatot az anyagforgalmazókkal
C típus Megrendeli az anyagokat
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Szakmai táblázatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Esemény helyszíni értékelése szóban előfelkészülés után 30%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 30%
Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
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Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Alapanyagok fogadása, válogatása, tárolása, tárolási módok
Rönkök bemérése, depók kialakítása, osztályozás, szállítás
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Célnak megfelelő rönkfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönkhasítási műveleteket végez (különleges rönk fűrészelési módok, görbe anyagok
célszerű felhasználása)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Famegmunkálás gépei (fűrészüzem)
B típus Térfogatszámítási feladatok
B típus Rönkök térfogata
B típus Rönk kihozatal
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
A típus Szerszámok élezése
C típus Rönk szabványok
C típus Fűrészáru szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg önálló feldolgozása 20%
Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40%
Leírás készítése 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
15 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Álló évgyűrűs vágás, csillagvágás. Görbefűrészelés célirányosan
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4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszerkeszti a terméket (műhelyrajzot készít)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Térmértan
B típus Vetületi ábrázolás
B típus Axonometrikus ábrázolás
B típus Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
B típus Kádár és bognár tárgyak készítése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Síkidomok kerülete, területe
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 50%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 50%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
25 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrajz: M 1:1 rajz alkatrészekről vagy teljes gyártmányról, összeállítási rajz
megmunkálási jelekkel
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.5/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vasalatot megtervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános géprajz
B típus Testek felszíne
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Gépiapari rajz értelmezése 20%
Gépiapari rajz készítése leírásból 20%
Gépiapari rajz készítése tárgyról 20%
Faipari rajz kiegészítése 40%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
9 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Abroncsok anyaga, mérete, méretvétel módja, eszközei, abroncsok elhelyezésének
szabályai
Bognáripari vasalatok tervezése, felhelyezése, anyagai, eszközei, méretezése
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.6/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önállóan végiggondolja a termék gyártását
A típus Famegmunkáló feladatok
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Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 60%
A képzési helyszín jellege:
Szaktanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Járművek alkatrészeinek vizsgálata
Alkatrészek cseréje
Vasalatok cseréje
Hordók javítása, hordók belsejének tisztítása, karbantartása
Dongák cseréje, fenékdonga cseréje
Abroncsok javítása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.7/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Késztermékek tárolása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékek megfelelő tárolását biztosítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Leltározás, leltár
B típus Kiegyenlíti a számlát, raktározza az anyagot
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Általános tanulóképesség
Figyelemmegosztás
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Információk önálló rendszerezése 20%
Információk feladattal vezetett rendszerezése 20%
Írásos elemzések készítése 20%
Leírás készítése 20%
Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
6 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Termékek tárolása. Raktározástechnikai alapfogalmak, darabáru raktározása, raktári
anyagmozgatás, raktári nyilvántartás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

32. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2311-06

Kivitelezés

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk
szk

231/2.1/2311-06
231/2.2/2311-06
231/2.3/2311-06
231/2.4/2311-06
231/2.5/2311-06
231/2.6/2311-06
231/2.7/2311-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Megrendelések teljesítésének ütemezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Megrendelőkkel /vevőkkel tárgyal
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Általános jog
C típus Jogviszonyok alapjai (tulajdonjog, kötelmi jog)
B típus Egyezteti a megrendelővel az igényeket
B típus Rögzíti a funkcionális igényeket
B típus Rögzíti a termék méreteit
C típus Ártárgyalást végez
C típus Előleget felvesz, elismervényt ad
C típus Munkajog, munkaügy
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3. szint Köznyelvi szöveg hallás utáni megértése
3. szint Köznyelvi beszédkészség
3. szint Kézírás
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Figyelem-összpontosítás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Türelem
Hozzárendelt társas kompetenciák:
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0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

26
35
39
12 173
25
25
11

Tanulói tevékenységformák:
Tesztfeladat megoldása 20%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 40%
Elemzés készítése tapasztalatokról 40%
A képzési helyszín jellege:
Taniroda
Képzési idő:
26 óra gyakorlat 8fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Szerződéskötések, szerződésformák
Törvények, jogszabályok, adók stb.
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Rönkök darabolása, gyártási cél meghatározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönköt terméknek megfelelően hosztol
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Faipari alapanyag szállító eszközei
B típus Fűrészipari feldolgozás
C típus Faanyagok kezelése
C típus Faanyagok minősítése
C típus Felveszi a kapcsolatot az anyagforgalmazókkal
C típus Megrendeli az anyagokat
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
5. szint Szakmai táblázatok használata
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Rugalmasság
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konfliktusmegoldó készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 50%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
35 óra gyakorlat 8fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Rönkök célszerű darabolása, válogatása termékek függvényében
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3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.3/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Célnak megfelelő rönkfeldolgozás
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Rönkhasítási műveleteket végez (különleges rönk fűrészelési módok, görbe anyagok
célszerű felhasználása)
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Famegmunkálás gépei (fűrészüzem)
B típus Térfogatszámítási feladatok
B típus Rönkök térfogata
B típus Rönk kihozatal
B típus Rönkök, fűrészáru köbözése
A típus Szerszámok élezése
C típus Rönk szabványok
C típus Fűrészáru szabványok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Eredményorientáltság
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Irányítási készség
Tolerancia
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
39 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Álló évgyűrűs vágás, csillagvágás. Görbefűrészelés célirányosan
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.4/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Alkatrészek szerkesztése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Kiszerkeszti a terméket (műhelyrajzot készít)
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Síkmértani szerkesztések
B típus Térmértan
B típus Vetületi ábrázolás
B típus Axonometrikus ábrázolás
B típus Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
B típus Kádár és bognár tárgyak készítése
B típus Sík- és téridomokkal kapcsolatos számítások
C típus Síkidomok kerülete, területe
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Térlátás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
12 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Műhelyrajzkészítés szabályai
5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.5/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Vasalat tervezése
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Vasalatot megtervez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Általános géprajz
B típus Testek felszíne
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Szabadkézi rajzolás
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Kritikus gondolkodás
Nyitott hozzáállás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Döntésképesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Fémipari alapismeretek, munkahely és környezet. Mérés, ellenőrzés, előrajzolás, hajlítás,
lyukasztás, fűrészelés, szegecselés
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.6/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Javítási feladatok
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Elvégzi a javítást
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Önállóan végiggondolja a termék gyártását
A típus Famegmunkáló feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Köznyelvi beszédkészség
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Faipari rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Információgyűjtés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Kapcsolatteremtő készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos helyzetgyakorlat 100%
A képzési helyszín jellege:
Tanműhely
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Képzési idő:
25 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Edények, járművek javítása. Javítás felmérése, anyagszükséglet, idő megállapítása
7. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.7/2311-06
A tananyagelem megnevezése:
Késztermékek tárolása, raktározása
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Termékek megfelelő tárolását biztosítja
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Leltározás, leltár
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Elemi számolási készség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Felfogóképesség
Általános tanulóképesség
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Segítőkészség
Határozottság
Tanulói tevékenységformák:
Árutermelő szakmai munkatevékenység 50%
Műveletek gyakorlása 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
11 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tárolási feladatok, leltár, nyilvántartás
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

33. TANANYAGEGYSÉG

231/1.0/2313-06

Kádár elméleti
feladat

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk
szk

231/1.1/2313-06
231/1.2/2313-06
231/1.3/2313-06
231/1.4/2313-06
231/1.5/2313-06
231/1.6/2313-06

5
10
10
10
42
30

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.1/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Faedény alkatrészeinek gyártástechnológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tűzőalkatszereket készít
Fafaj és minőség szerint átválogatja az anyagokat
Faedényhez alkatrészeket gyárt
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
C típus Alkatrészrajzok készítése
B típus Faanyagok sajátosságai
C típus Faipari eszközismeret
B típus Fafajták
B típus Rajz eszközök alkalmazása
C típus Csomópont kijelölő rajz készítése
C típus Csomóponti rajzok készítése
B típus Általános gépismeret
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
4. szint Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerekben való gondolkodás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Állóképesség
Pontosság
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0
0
0
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0
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Hozzárendelt társas kompetenciák:
Engedékenység
Motiválhatóság
Segítőkészség
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz értelmezése 30%
Gépipari rajz elemzése, hibakeresés 10%
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján 10%
Utólagos szóbeli beszámoló 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
5 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hordógyártáshoz alkatrészeket készít: palást donga, zárólapok (záródonga), szájdonga
készítésének technológiája
Felhasználható anyagok (fafajták), fahibák
Gyártás: szabás, lapok megmunkálása, élmegmunkálás
Boroshordók: kör, ovál, tojásovál hajlásminta szerkesztése
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.2/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Szárazösszeállítás technológiája
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sablonba összeállítja az edény palástdongáit
Faedény palástot hajlít
Faedénybe feneket behelyez
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmaspecifikus gépek
C típus Szakmaspecifikus eszközök
B típus Összeállítási feladatokat szervez
C típus Hordók készítése
B típus Folyadéktároló edények gyártása
C típus Költségszámítási feladatok
A típus Faanyagok minősítése
B típus Fafajták
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Olvasott szakmai szöveg megértése
4. szint Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
4. szint Szakmai nyelvű beszédkészség
3. szint Mennyiségérzék
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Kreativitás, ötletgazdagság
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Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térlátás
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatfenntartó készség
Tanulói tevékenységformák:
Leírás készítése 40%
Tesztfeladat megoldása 30%
Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 10%
Faipari rajz értelmezése 10%
Anyagminták azonosítása 10%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeállítás szárazon, termikus kezelés, hajlítás, préselés, kitüzelés, töltőlyuk furás,
végmegmunkálás (csínyvágás) technológiája
Záródongák (fenék) megmunkálása, csapmarás technológiája
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.3/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Faedény vasalási munkáit végzi
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faedény fenekére rászorítja az oldaldongát az abronccsal
Külső tisztítást, abroncsozást végez
Abroncsvasat méretre készít: has, nyak
Abroncsvasat edényre szorítja
Abroncsvasat rögzít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Síkmértani szerkesztések
C típus Műszaki leírás készítése
B típus Térmértan
B típus Kisgépek
B típus Megrendeli az anyagokat
B típus Minősíti a bejövő anyagokat
C típus Síkidomok kerülete, területe
C típus Önállóan formai rajzot készít
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Elemi számolási készség
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Helyzetfelismerés
Okok feltárása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Térbeli tájékozódás
Monotónia-tűrés
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Faipari rajz készítése tárgyról 40%
Esetleírás készítése 30%
Utólagos szóbeli beszámoló 30%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Abroncs előkészítése, szabás szegecshely furás (lyukasztás)
Szegecselés, zárólapok behelyezése a palástba, abroncsok rádolgozása a palástra
4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.4/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Faedénykészítés befejező műveletei
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömítőanyagokat letisztítja
Bütüt készre munkál
Megmunkálja kialakítja az edény fenekét
Edénybe lyukat fúr
Edénybe dugót esztergál, illeszt
Lyukakat felszabályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fahibák
B típus Kiegészítő és segédanyagok tárolása
C típus Faipari alapgépek
B típus Faipari célgépek
B típus Edények térfogata
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
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Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Következtetési képesség
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Módszeres munkavégzés
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Döntésképesség
Rugalmasság
Szervezőkészség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Rivalizáló készség
Tanulói tevékenységformák:
Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása 10%
Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 10%
Tesztfeladat megoldása 20%
Faipari rajz értelmezése 10%
Faipari rajz készítése leírásból 10%
Faipari rajz készítése tárgyról 40%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
10 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömítőanyagot behelyez a zárólap dongái közé
Hordóvégek festése (venturozás). Hitelesítés, jelzések beégetése, felületkezelés, tárolás

5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.5/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző egyenes dongájú edényeket gyárt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Virágvödör, kármentő, kútvödör, dézsa, töltike: sarkos és kerek készítése
Káposztás kád, cserzőkád, ecet erjesztőkád, puttony, csöbör
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb kádáripari termékek gyártása
B típus Kádak gyártása
B típus Szabásterv készítése
B típus Vetületi ábrázolás
B típus Axonometrikus ábrázolás
B típus Hajlásminta szerkesztése
B típus Abroncsok szerkesztése
B típus Edények arányai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Rajz kiegészítése 40%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
42 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt folyadéktároló edények gyártástechnológiáinak összehasonlítása és
technológiai különbözőségek megállapítása
6. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/1.6/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző íves dongájú faedények készítésének technológiái
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Csobolyót készít
Rajnai kannát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb kádáripari termékek gyártása
B típus Szabásterv készítése
B típus Vetületi ábrázolás
B típus Axonometrikus ábrázolás
B típus Hajlásminta szerkesztése
B típus Abroncsok szerkesztése
B típus Edények arányai
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Gyakorlatias feladatértelmezés
Értékelési képesség
Tervezési képesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Önállóság
Kockázatvállalás
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Udvariasság
Meggyőző készség
Tanulói tevékenységformák:
Rajz kiegészítés 40%
Esetleírás készítése 20%
Elemzés készítése tapasztalatokról 20%
Utólagos szóbeli beszámoló 20%
A képzési helyszín jellege:
Tanterem
Képzési idő:
30 óra elmélet osztálykeretben
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
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Tananyagegységhez tartozó összes tananyagelem

34. TANANYAGEGYSÉG

231/2.0/2313-06

Kádár gyakorlati
feladatok

azonosítója

szk
szk
szk
szk
szk

231/2.1/2313-06
231/2.2/2313-06
231/2.3/2313-06
231/2.4/2313-06
231/2.5/2313-06

Megjegyzés: "sza" = szakmai alapképzés; "szk" = szakmai képzés

1. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.1/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Faedényhez alkatrészeket gyárt
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Fafaj és minőség szerint átválogatja az anyagokat
Dongát fűrészel
Dongát szélez
Megmunkálja, kialakítja a palástdongákat
Megmunkálja a fenékhez szükséges anyagokat
Megmunkálja kialakítja az edény fenekét
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Alkatrészek gyártását szervezi
B típus Fűrészipari feldolgozás
C típus Famegmunkálás gépei (fűrészüzem)
C típus Folyadéktároló edények alkatrész gyártása
A típus Műhelyrajzok készítése
C típus Felveszi a kapcsolatot az anyagforgalmazókkal
B típus Edények szerkesztése
B típus Rögzíti a termék méreteit
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Nyitott hozzáállás
Ismeretek helyén való alkalmazása
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0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

összes

jellege

gyakorlati

megnevezése

elméleti

azonosítója

elméletigényes
gyakorlati

óraszáma

38
30
30 216
20
98

Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Terhelhetőség
Kitartás
Stressztűrő képesség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Rivalizáló készség
Tanulói tevékenységformák:
Esetleírás készítése 10%
Elemzés készítése tapasztalatokról 10%
Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás 10%
Információk rendszerezése mozaikfeladattal 10%
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 50%
A képzési helyszín jellege:
Nagyüzemi termelőhely
Képzési idő:
38 óra gyakorlat 4fős létszámú csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Hordógyártáshoz alkatrészeket készít: palást donga, zárólapok (záródonga), szájdonga
készítésének technológiája
Felhasználható anyagok (fafajták), fahibák megállapítása, válogatása, fafajták, fűrészáruk
alkalmazhatósága edénygyártáshoz
Gyártás: szabás, lapok megmunkálása, külső, belső lapok kézi és gépi megmunkálása,
élmegmunkálása
2. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.2/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Szárazon összeállít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Sablonba összeállítja az edény palástdongáit
Hajlításhoz tüzet rak
Faedény palástot hajlít
Faedénybe csint vág
Faedénybe lyukat fúr
Faedénybe feneket behelyez
Csint tömít
Oldalfúgot tömít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Szakmaspecifikus gépek
C típus Szakmaspecifikus eszközök
B típus Összeállítási feladatokat szervez
C típus Hordók készítése
B típus Folyadéktároló edények gyártása
C típus Költségszámítási feladatok
C típus Önállóan végiggondolja a termék gyártását
B típus Fafajták
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Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Problémaelemzés, -feltárás
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Elhivatottság, elkötelezettség
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Motiválhatóság
Rivalizáló készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Csoportos versenyjáték 10%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Összeállítás szárazon, termikus kezelés, hajlítás, préselés, kitüzelés, töltőlyuk furás,
végmegmunkálás (csinyvágás) a gyakorlatban
Záródongák (fenék) megmunkálása, csapmarás készítése
3. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.3/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Faedény vasalási munkáit végzi
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Faedény fenekére rászorítja az oldaldongát az abronccsal
Faedényt igény szerint belülről bevon
Faedényt szükség szerint nyomáspróbával ellenőriz
Külső tisztítást, abroncsozást végez
Abroncsvasat méretre készít: has, nyak
Abroncsvasat edényre szorítja
Abroncsvasat rögzít
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Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Hordóformák
B típus Hordóosztások
B típus Hordószabványok
B típus Edények arányai
B típus Hajlásminta szerkesztése
B típus Abroncsok szerkesztése
A típus Táblázatok használata
C típus Önállóan formai rajzot készít
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
3. szint Gépipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Gépipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Elemi számolási készség
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Intenzív munkavégzés
Figyelemmegosztás
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Stabil kéztartás
Erős fizikum
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Kezdeményezőkészség
Fogalmazó készség
Tanulói tevékenységformák:
Csoportos versenyjáték 10%
Árutermelő szakmai munkatevékenység 30%
Műveletek gyakorlása 50%
Munkamegfigyelés adott szempontok alapján 5%
Technológiai próbák végzése 5%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
30 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Abroncs előkészítése, szabás, szegecshely fúrás (lyukasztás)
Szegecselés, zárólapok (fenék) behelyezése a palástba, abroncsok rádolgozása a palástra

177

4. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.4/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Befejező műveleteket végez
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Tömítőanyagokat letisztítja
Bütüt készre munkál
Faedény fenekét készre simít
Edénybe lyukat fúr
Edénybe dugót esztergál, illeszt
Lyukakat felszabályoz
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Fahibák
B típus Kiegészítő és segédanyagok tárolása
A típus Faanyagok kezelése
B típus Testek felszíne
B típus Térfogatszámítási feladatok
Hozzárendelt szakmai készségek:
3. szint Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Felfogóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Kézügyesség
Felelősségtudat
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Prezentációs készség
Konfliktuskerülő készség
Tanulói tevékenységformák:
Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással 10%
Csoportos helyzetgyakorlat 10%
Csoportos versenyjáték 10%
Műveletek gyakorlása 70%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
20 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
Tömítőanyagot behelyez a zárólap dongái közé
Hordóvégek festése (venturozás). Hitelesítés, jelzések beégetése, felületkezelés, tárolás
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5. tananyagelem
A tananyagelem azonosítója:
231/2.5/2313-06
A tananyagelem megnevezése:
Különböző egyenes és íves dongájú faedényeket készít
Hozzárendelt feladatkompetenciák:
Virágvödör, kármentő, kútvödör, dézsa, töltike: sarkos és kerek készítése
Káposztás kád, cserzőkád, ecet erjesztőkád, puttony, csöbör
Csobolyót készít
Rajnai kannát készít
Hozzárendelt szakmai ismeretalkalmazások:
B típus Egyéb kádáripari termékek gyártása
B típus Kádak gyártása
B típus Egyezteti a megrendelővel az igényeket
B típus Rögzíti a funkcionális igényeket
B típus Oldható és oldhatatlan kötések ábrázolása
B típus Faipari alapkötések
A típus Kiegyenlíti a számlát, raktározza az anyagot
B típus Ártárgyalást végez
Hozzárendelt szakmai készségek:
4. szint Faipari rajz olvasása, értelmezése
3. szint Faipari rajz készítése
5. szint Szakmai táblázatok használata
4. szint Megmunkálási jelképek értelmezése
4. szint Szabadkézi rajzolás
Hozzárendelt módszerkompetenciák:
Rendszerező képesség
Kontroll (ellenőrző képesség)
Általános tanulóképesség
Hozzárendelt személyes kompetenciák:
Pontosság
Szorgalom, igyekezet
Hozzárendelt társas kompetenciák:
Konszenzuskészség
Tanulói tevékenységformák:
Írásos elemzések készítése 10%
Leírás készítése 10%
Faipari rajz értelmezése 20%
Faipari rajz készítése tárgyról 20%
Faipari rendszerrajz kiegészítése 20%
Faipari rajz elemzése, hibakeresés 20%
A képzési helyszín jellege:
Kisüzemi termelőhely
Képzési idő:
98 óra gyakorlat gyakorlati képzési csoportban
A tananyagelem tartalmának tömör meghatározása:
A felsorolt folyadéktároló edények gyártástechnológiáinak összehasonlítása és a
technológiai különbözőségek megállapítása, egy-egy darab elkészítése
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